1ν ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΚΤΓΡΑ
Δγγξαθή λεπίωλ ζηελ Πξώηε Σάμε
ΠΟΣΔ;

Αλαθνηλώλεηαη όηη νη εγγξαθέο ηωλ καζεηώλ πνπ ζα θνηηήζνπλ
ζηελ Πξώηε Σάμε Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2020-2021
αξρίδνπλ ηελ Παξαζθεπή 15 Μαΐνπ θαη ιήγνπλ ηελ Παξαζθεπή 29 Μαΐνπ
2020

ΠΟΙΟΙ

Σηελ Πξώηε Τάμε Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ ζα εγγξαθνύλ ππνρξεωηηθά θέηνο
παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1-1-2014 κέρξη θαη 31-12-2014
Α. Τπνβάιινληαη θαηά ηελ εγγξαθή:
1 Αίηεζε-Τπεύζπλε Γήιωζε

Θα ηελ πάξεηε από ην Δεκνηηθό Σρνιείν θαη ζα
ζπκπιεξώζεηε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

2 Βεβαίωζε παξαθνινύζεζεο Νεπηαγωγείνπ

Θα ηελ πάξεηε από ην Νεπηαγωγείν ζην ηέινο ηνπ έηνπο.

Μζχρι την ημερομηνία ζκδοςησ του «Πιςτοποιητικοφ
φοίτηςησ», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωςη Φοίτηςησ» η
οποία θα προςκομιςτεί από τον γονζα ή τον κηδεμόνα του
μαθητή για την εγγραφή του ςτο δημοτικό

3 Δκβόιηα

Φωηνηππία ηωλ ζειίδωλ εκβνιηαζκνύ ηνπ γαιάδηνπ
βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ καζεηή ή άιιν ζηνηρείν ζην νπνίν
λα θαίλεηαη όηη έγηλαλ ηα πξνβιεπόκελα εκβόιηα.

4 Απνδεηθηηθό δηεύζπλζεο θαηνηθίαο

Απνδεηθηηθό ζηνηρείν από ην νπνίν θαίλεηαη ε δηεύζπλζε
θαηνηθίαο ηνπ καζεηή (ζπκβόιαην, ινγαξηαζκόο ΔΕΗ,
ΟΤΕ, θηλεηήο ηειεθωλίαο ή θνξνινγηθή δήιωζε)

Β. Τπνβάιιεηαη άκεζα ή κέρξη 11 επηεκβξίνπ:
5 Αηνκηθό Γειηίν Τγείαο καζεηή

Από θξαηηθό λνζνθνκείν ή ηδηώηε παηδίαηξν. Θα ζαο δνζεί ην
έληππν κε ηελ εγγξαθή

Γ. Απαηηείηαη γηα ηελ εγγξαθή:
6 Πξόζθαην Πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο

Θα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα από ην ρνιείν.

Γ. Πξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπηωζε:
7 Εάλ ην παηδί πάζρεη από ρξόληα αζζέλεηα, ζρεηηθή ηαηξηθή γλωκάηεπζε
8 Τπρόλ δηάγλωζε από ΚΔΤ ή Αλαγλωξηζκέλν Γεκόζην Ιαηξνπαηδαγωγηθό Κέληξν

ΑΛΛΟΓΑ
ΠΟΙ

9 Γηθαζηηθή Απόθαζε ή Ιδηωηηθό πκθωλεηηθό Δπηκέιεηαο (ζε πεξίπηωζε δηαδπγίνπ ή δηάζηαζεο)
Οη αιινδαπνί καζεηέο εγγξάθνληαη ζηελ Α' ηάμε πξνζθνκίδνληαο ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλω
θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο επίζεκα κεηαθξαζκέλα
ρωξίο ηε δέζκεπζε ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο
νπ

ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΔ

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, απεπζπλζείηε ζην Δηεπζπληή ηνπ 1
Σθύδξαο

Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ

ζην ηειέθωλν 2381089383 από ηηο 9.00 ωο ηηο 12.00 από 15-29/5/2020
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