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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέμα :  «Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη» 

 
 Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη του Σχολείου μας για τη 

σχολική χρονιά 2021- 2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου και ώρες 09:00 - 

12.00.  

 Στην Α΄ τάξη θα εγγραφούν μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 μέχρι και 31-12-2015. 

 Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Δημοτικού Σχολείου Σταυρακίου περιλαμβάνουν τον Οικισμό 

Σταυρακίου της Δημοτικής Κοινότητας. 

 Υπενθυμίζουμε ότι: 

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τριμελής Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εγγραφών των 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

ως πρόεδρο, και δύο Διευθυντές ή Προϊστάμενους Δημοτικών Σχολείων ως μέλη. (παρ. 3 του άρθρου 7 

του Π.Δ. 79/2017 ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α). 

Συνεπώς, η κατάθεση των δικαιολογητικών εγγραφής μαθητή σε οποιοδήποτε σχολείο δεν σημαίνει 

ταυτόχρονη αποδοχή του, αλλά η τοποθέτηση θα γίνει από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή, βάσει της 

κείμενης νομοθεσίας 

 

 Για την εγγραφή στην Α' τάξη απαιτούνται (Π.Δ. 79/2017, Άρθρο 7, παρ. 4α ) (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) 

όπως τροποποιήθηκεμε το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α): 

α. Αίτηση εγγραφής (Το έντυπο δίνεται από το σχολείο). 

α. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο 

αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Το έντυπο δίνεται από το σχολείο). 

γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή: α) Πρόσφατος 

λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ) ή αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού ΔOΥ ή μισθωτήριο 

συμβόλαιο κατοικίας. 

δ.  Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου. 

 

 Λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 μπορείτε να 

υποβάλλετε τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής και ηλεκτρονικά στο e-mail: 

 mail@1dim-stavr.ioa.sch.gr. 

Τα σχετικά έγγραφα (αίτηση- υπεύθυνη δήλωση εγγραφής, Α.Δ.Υ.Μ., αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο) 

μπορείτε να κατεβάσετε από το ιστολόγιο του σχολείου: https://blogs.sch.gr/1dimstrv/. 

 

                                                                                                                               Η  Διευθύντρια  του  Σχολείου 

                                                                                                                                          Ελένη Κωλέτση                                                                                            
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