
 

19ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ                                                   22/02/2022 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΟΝΕΩΝ: 

● ΕΓΓΡΑΦΕ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΣΗΝ Α΄ ΣΑΞΗ για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 

    Σασ  ενημερώνουμε ότι για  το ςχολικό ζτοσ 2022-2023: 

− Τπόχρεοι εγγραφήσ ςτην  Α΄ τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2016.   

− Εγγραφζσ- Yποβολή δικαιολογητικών: από 1/03 ζωσ  23/03/2022 

− Ώρεσ εγγραφών: 10.00 έως 11.00 π. μ. (ςτο Δθμοτικό ςχολείο) 
 

 Για διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ-λόγω τθσ τιρθςθσ  μζτρων κατά τθσ διαςποράσ  
COVID-19 παρακαλείςκε - εάν είναι εφικτό-όταν προςζρχεςτε ςτο ςχολείο να ζχετε όλα τα 
απαραίτθτα ζντυπα εκτυπωμζνα ι  φωτοτυπθμζνα.  
 

● ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ Α΄ ΣΑΞΗ        
   Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 α του άρκρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109), όπωσ  τροποποιικθκε  

με τθν παρ. 2 του άρκρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25)  

  απαιτοφμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή ςτην Α΄ τάξη του Δημοτικοφ ςχολείου είναι τα εξήσ: 
 
1.  Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ  Δήμου ή Κοινότητασ: 

 Για διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ- παρακαλείςκε όπωσ εκτυπώςετε το Πιςτοποιθτικό 
Γζννθςθσ του παιδιοφ από τθν εφαρμογι gov.gr. 

 Είναι δυνατι θ αναηιτθςθ του Πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ από το ςχολείο μζςω του ςυςτιματοσ 
myschool/ ΥΠΑΙΘ.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στθν περίπτωςθ αυτι, ςτο ςχολείο,  κα ςυμπλθρωκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ από τον  γονζα 

                   ( «ότι επιτρζπει να αναηθτθκεί το πιςτοποιθτικό γζννθςθσ από το ςχολικι μονάδα») 

 Σε περίπτωςθ αλλοδαποφ μακθτι προςκομίηεται απαιραίτθτα  μεταφραςμζνο από Δημόςια Αρχή  
 

2. Βιβλιάριο υγείασ  μακθτι/τριασ ή προςκόμιςη άλλου ςτοιχείου, από το οποίο αποδεικνφεται  
ότι ζγιναν τα εμβόλια που προβλζπονται και είναι ενταγμζνα ςτο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμών.   

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προςκομίηετε αντίγραφο ςελίδων εμβολίων και το βιβλιαρίου υγείασ.  
 
3. Αποδεικτικό ςτοιχείο διεφθυνςησ  κατοικίασ του μαθητή/τριασ: 

 Κατάκεςθ φωτοτυπθμζνων εγγράφων 

– Ζντυπο Εφορίασ (taxisnet) γονζα-κθδεμόνα το οποίο να αποδεικνφει τη διεφθυνςη κατοικίασ  

– ι Μιςκωτιριο Συμβόλαιο κατοικίασ από  taxisnet  
 

4. Ατομικό Δελτίο  Υγείασ  Μακθτι (ΑΔΥΜ)- το ζντυπο παραλαμβάνεται από το ςχολείο και 

ςυμπλθρώνεται από τον παιδίατρο. 
 

5. Βεβαίωςη Φοίτηςησ και Πιςτοποιητικό Παρακολοφθηςησ Νηπιαγωγείου:  

− Βεβαίωςη Φοίτηςησ Νηπιαγωγείου (Απαραίτθτθ για τθν εγγραφι μακθτι/τριασ ςτθν Α΄ τάξθ.   

             Εκδίδεται από το Νθπιαγωγείο και προςκομίηεται ςτο Δθμοτικό  ςχολείο)  

− Πιςτοποιθτικό  παρακολοφκθςθσ νθπιαγωγείου (Εκδίδεται με τθν αποφοίτθςθ του παιδιοφ από  

το Νθπιαγωγείο και παραδίδεται ςτο Δθμοτικό  ςχολείο  τθν θμζρα λιξθσ ςχολικοφ ζτουσ) 
 

6.  Σε περίπτωςη που επιθυμείτε το παιδί ςασ να  παρακολουθήςει το Ολοήμερο Πρόγραμμα του 
 ςχολείου, υποβάλετε το ζντυπο:    

 Αίτθςθ-Διλωςθ γονζα εγγραφισ ςτο  Ολοιμερο Πρόγραμμα  

     ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ: 
−  Οι ενδιαφερόμενοι γονείσ  παραλαμβάνουν από το Δθμοτικό Σχολείο  τα απαραίτθτα  

                      ζντυπα που απαιτοφνται για τθν εγγραφι μακθτών/τριων ςτθν Α΄ τάξθ.  
− Τα απαραίτητα ζντυπα εγγραφήσ βρίςκονται αναρτημζνα και ςτην ιςτοςελίδα του ςχολείου. 

      Η Διευθφντρια                                                                                                                  
      Παππά Αλεξάνδρα 


