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1 Ιουνίου
Εκπρόσωπος των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών Κύπρου επισκέπτεται το σχολείο 
μας με σκοπό την ενημέρωση των παιδιών, όσον αφορά την προστασία των 
δοντιών τους.  

5 Ιουνίου
Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος οι μαθητές της έκτης τάξης 
προσκαλούν το δήμαρχο Λευκωσίας, Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, για περπάτημα 
αλλά και εκστρατεία καθαριότητας στο νέο πεζόδρομο του Γραμμικού Πάρκου 
Λευκωσίας, στον Πεδιαίο ποταμό.
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6 Ιουνίου
Οι μαθητές της Τετάρτης και Πέμπτης τάξης δίνουν τις 
εξετάσεις E-Kids- Paint και E-Kids- Email αντίστοιχα. 

7 Ιουνίου
Οι μαθητές της Στ’ τάξης δίνουν τις εξετάσεις E-Kids- Excel. 

7-12 Ιουνίου
Οι μαθητές της Δ’, Ε’ και Στ’  τάξης δίνουν τις εξωτερικές 
εξετάσεις Cambridge Young Learner Exam.  

13 Ιουνίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου παρουσιάζουν με απόλυτη 
επιτυχία την τελική τους γιορτή με θέμα ‘’Τα παιδιά της 
Ευρώπης’’. Στο τέλος, γίνεται η τελετή αποφοίτησης των 
παιδιών της Προδημοτικής. 

13 Ιουνίου
Ο Α΄ κύκλος παρουσιάζει την τελική του γιορτή με θέμα το 
ρατσισμό. Τα παιδιά βγαίνουν στη σκηνή και δίνουν τον 
καλύτερό τους εαυτό. 



14 Ιουνίου
Τα παιδιά του Β΄ κύκλου παρουσιάζουν με απόλυτη επιτυχία 
την τελική τους γιορτή με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Στο τέλος, γίνεται η τελετή αποφοίτησης των παιδιών της 
Στ΄ τάξης και η απονομή βραβείων άριστης και πολύ καλής 
επίδοσης για το τρίτο τρίμηνο. 

15 Ιουνίου
Η τελευταία μέρα του σχολείου για το δημοτικό φτάνει και οι 
μαθητές κάνουν τον απολογισμό της χρονιάς και παίζουν με 
την ψυχή τους.

15 Ιουνίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων διοργανώνει το πάρτι αποφοίτησης 
των μαθητών της Στ΄ τάξης στη Στοά Λευκωσίας. 

16 Ιουνίου
Οι γονείς παραλαμβάνουν τα δελτία επίδοσης των παιδιών 
τους για το Γ΄ τρίμηνο. 

20-21 Ιουνίου
Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, παρακολουθούν σεμινάριο με 
θέμα «Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά και Βρέφη». Με το τέλος 
του σεμιναρίου, παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά Πρώτων 
Βοηθειών. 

29 Ιουνίου
Οι γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου παραλαμβάνουν τα 
δελτία επίδοσης των παιδιών τους για το Γ΄ τρίμηνο. 

29 Ιουνίου
Η χρονιά έφτασε στο τέλος της. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 
διασκεδάζουν με τους συμμαθητές και τις νηπιαγωγούς τους.

ΓΕΝΙΚΑ 
Εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολουθούν σεμινάριο 
ελληνικών με θέμα «Νέα Αναλυτικά Προγράμματα στην Α’ 
Τάξη» στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και σεμινάριο 
με θέμα “Λογοτεχνία” το οποίο διεξάγεται στα πλαίσια 
επιμόρφωσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα.


