ΕΓΓΡΑΦΕ ΥΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2019-2020
Σηα Νεπηαγσγεία, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-20, ζα θνηηήζνπλ καζεηέο πνπ
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηε λφκηκε ειηθία εγγξαθήο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ.3β, ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α).
Σχκθσλα κε απηέο, ζηα Νεπηαγσγεία εγγπάθονηαι μαθηηέρ/ηπιερ πος ηην
31η Δεκεμβπίος ηος έηοςρ εγγπαθήρ ζςμπληπώνοςν ηην ηλικία ηων
ηεζζάπων (4) εηών. Σπγθεθξηκέλα, εγγξάθνληαη ζηα Νεπηαγσγεία γηα ην
ζρνιηθφ έηνο 2019-20, μαθηηέρ γεννημένοι ηο 2014 και ηο 2015 θαη ηα
Νεπηαγσγεία ππνρξενχληαη λα δερηνχλ φιεο ηηο αηηήζεηο λεπίσλ θαη
πξνλεπίσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί απηά ηα έηε. Σηνπο Δήκνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζην θεθάιαην Η΄ ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ, ε θνίηεζε ησλ λεπίσλ πνπ
ζπκπιεξψλνπλ ειηθία ηεζζάξσλ (4) εηψλ ζην πιαίζην ηεο ππνρξεσηηθήο
δίσπονηρ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020,
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ
1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ. γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 33 ηνπ λφκνπ 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α).
Σην Δήκν Ηιηνχπνιεο, ε θνίηεζε ησλ πξνλεπίσλ ζην λεπηαγσγείν είλαη
ςποσεωηική
Οη εγγξαθέο ζηα Νεπηαγσγεία, ηε ζρνιηθή ρξνληά 2019-2020, ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ από 6 έωρ 20 Μαΐος 2019 από 12.15-1.30μμ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οη γνλείο/θεδεκφλεο ππνβάιινπλ ζην Νεπηαγσγείν πνπ αλήθνπλ:
α. Αίηηζη εγγπαθήρ – Υπεχζπλε δήισζε-Τν έληππν παξέρεηαη απφ ην
Νεπηαγσγείν
β. Τν πιζηοποιηηικό γέννηζηρ ησλ καζεηψλ αλαδεηείηαη απφ ην
Νεπηαγσγείν κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο «myschool», ζχκθσλα
κε ηελ παξ. 4β, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) θαη ηελ ππ΄ αξ.
Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγθχθιην ηνπ ΥΠΠΕΘ.
γ. Αποδεικηικό ζηοισείο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 4, ηνπ άξ. 6 ηνπ
Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 4559
(ΦΕΚ 142Α/2018) θαη απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4589 (ΦΕΚ 13Α/2019), απφ ην
νπνίν, δηαπηζηψλεηαη ε διεύθςνζη καηοικίαρ ηνπ καζεηή.
δ. Τπεύθςνη δήλωζη ηνπ γνλέα/θεδεκφλα φηη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα
ηελ αζθαιή πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ηνπ λεπίνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην
έληππν ηεο αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο).
ε. Επίδειξη ηος βιβλιαπίος ςγείαρ ηνπ καζεηή, ή πξνζθφκηζε άιινπ
ζηνηρείνπ, ζην νπνίν θαίλεηαη φηη έγηλαλ ηα πξνβιεπφκελα εκβφιηα (παξ. 4,
ηνπ άξ. 6 ηνπ Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23

ηνπ λ. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) θαη απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4589/2019 (ΦΕΚ
13Α)).
ζη. Σο Αηομικό Δεληίο Τγείαρ Μαθηηή, ζχκθσλα κε ηε κε αξ. πξση.
Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγθχθιην (Α.Δ.Υ.Μ.)
Σηελ πεξίπησζε ησλ καθηηών/-ηπιών με αναπηπία και ειδικέρ
εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ νη γνλείο/θεδεκφλεο ζπλππνβάιινπλ γλσκάηεπζε
απφ Κ.Ε.Σ.Υ. ή δεκφζην ηαηξνπαηδαγσγηθφ θέληξν ή άιιε αξκφδηα δεκφζηα
ππεξεζία. Επηζεκαίλεηαη φηη ε γλσκάηεπζε απηή δελ απνηειεί πξνυπφζεζε
εγγξαθήο ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην λεπηαγσγείν, δηεπθνιχλεη φκσο ηελ
νξγάλσζε γηα ππνζηήξημε καζεηψλ κε ΕΕΑ.
ΕΓΓΡΑΦΕ ΣΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗ ΤΠΟΔΟΥΗ
α. Πποϋποθέζειρ εγγπαθήρ ζηο πποαιπεηικό ολοήμεπο ππόγπαμμα:
Σην πξναηξεηηθφ νινήκεξν πξφγξακκα δχλαληαη λα εγγξάθνληαη:
1. Μαζεηέο ησλ νπνίσλ εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο, πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθή
βεβαίσζε ηνπ θνξέα εξγαζίαο ηνπο ή θάξηα αλεξγίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ
είλαη άλεξγνη. Δηθαίσκα εγγξαθήο δίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε εξγαζίαο απφ ηνλ έλα γνλέα θαη θάξηα αλεξγίαο απφ
ηνλ άιιν. Γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο,
αγξφηεο θηι. αξθεί ε πξνζθφκηζε πξφζθαηεο βεβαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ
ηνπο θνξέα ή ην πην πξφζθαην εηδνπνηεηήξην πιεξσκήο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
2. Μαζεηέο, ησλ νπνίσλ νη γνλείο/θεδεκφλεο αλήθνπλ ζε εππαζείο θαη
επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο:
I) Πνιχηεθλνη / ηξίηεθλνη / κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, γνλείο κε ρξφληεο
παζήζεηο /εληαγκέλνη ζε πξφγξακκα απεμάξηεζεο / θπιαθηζκέλνη.
II) Πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζε θέληξα ή ζε δνκέο θηινμελίαο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο ή ηεο
Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΕ.
β. Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ μαθηηών ζηο ημήμα ππόωπηρ ςποδοσήρ
(7:45-8:30):
1. Σην ηκήκα πξφσξεο ππνδνρήο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ
λήπηα/πξνλήπηα ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα θαη θνηηνχλ ζην νινήκεξν
πξφγξακκα.
2. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο πξφσξεο ππνδνρήο
είλαη ηα 5 λήπηα/πξνλήπηα

Ππόωπη αποσώπηζη από ηο πποαιπεηικό ολοήμεπο ππόγπαμμα δεν
πποβλέπεηαι.

