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Θέμα: ενημέρφζη για ηο Γενικό Δκκληζιαζηικό Λύκειο-Γσμνάζιο Νεαπόλεφς 

 

 Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ην 

Δθθιεζηαζηηθό Γπκλάζην – Γεληθό Δθθιεζηαζηηθό Λύθεην Νεαπόιεωο. Όπωο 

γλωξίδεηε, ην ΓΔΔΛ Νεαπόιεωο ιεηηνπξγεί από ην ζρνιηθό έηνο 1994-1995 θαη από 

ην ζρνιηθό έηνο 2007-2008 έρεη πξνζηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Δθθιεζηαζηηθνύ 

Γπκλαζίνπ. Τν ΓΔΔΛ-Γπκλάζην Νεαπόιεωο είλαη δημόζιο ζτολείο θαη αλήθεη ζηελ 

Δθθιεζηαζηηθή Δθπαίδεπζε ηνπ ΥΠΠΔΘ. Φνξεγεί ιζόηιμοσς ηίηλοσς ζποσδών κε 

ηα ππόινηπα εκεξήζηα Γπκλάζηα θαη Γεληθά Λύθεηα. Σην Λύθεην ιεηηνπξγνύλ όλες οι 

καηεσθύνζεις. 

 Τν ζρνιείν καο δηαζέηεη μερωξηζηή ηαπηόηεηα. Βαζηθνί ζηόρνη ιεηηνπξγίαο 

ηνπ απνηεινύλ ε θαιιηέξγεηα ηεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο θαη ε 

αλάπηπμε ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηνπ ζπλείδεζεο θαη δωήο κε πλεύκα αγάπεο, επζύλεο, 

ειεπζεξίαο, δηαιόγνπ θαη ζπλεξγαζίαο. Τν φρολόγιο πρόγραμμα ζπνπδώλ ηνπ 

ζρνιείνπ θαζνξίδεηαη από Υ.Α. Σηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ αλήθνπλ εηδηθά 

ζενινγηθά καζήκαηα θαη ε Βπδαληηλή Μνπζηθή. Δπίζεο ζηνλ/ζηελ πξώην/ε 

βαζκνινγηθά καζεηή/ηξηα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζηνλ/ζηελ πξώην/ε ηνπ Λπθείνπ 

ρνξεγείηαη από ηελ Ιεξά Νεαπόιεωο θαη Σηαπξνππόιεωο ωο βραβείο ζημανηικό 

τρημαηικό ποζό.  
 Τν ζρνιείν καο ζηεγάδεηαη ζηελ νδό Νηθνιάνπ Καπάηνπ 6 ζηελ Ξεξνθξήλε. 

Γηαζέηεη κεγάιεο αίζνπζεο, ππεξζύγρξνλν Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, Γαλεηζηηθή 

Βηβιηνζήθε κε 6.500 ηίηινπο βηβιίωλ, νξγαλωκέλν Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, 

θιεηζηό Γπκλαζηήξην θαη αίζνπζα Δθδειώζεωλ – Πνιιαπιώλ ρξήζεωλ. Γηα ηηο 

επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ κπνξείηε λα ελεκεξωζείηε από ηελ 

ηζηνζειίδα καο http://lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr  

 Παξαθαινύκε πνιύ λα ελεκεξώζεηε γηα ηα παξαπάλω ηα ζρνιεία 

αξκνδηόηεηάο ζαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπιιόγνπο γνλέωλ θαη θεδεκόλωλ, ώζηε, 

όζνη/εο καζεηέο/ηξηεο επηζπκνύλ, λα εγγξαθνύλ ζην ζρνιείν καο θαηά ην ζρνιηθό 

έηνο 2018-2019.   
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