
Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,
ενημερώνουμε οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος 2020-2021 θα γίνουν με τους εξής τρόπους:

(α) προσέρχεται στο σχολείο με την ταυτότητά του ο κηδεμόνας που έχει κωδικούς πρόσβασης στο taxis
net και υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση που θα του χορηγήσουμε. Αυτό μπορεί να γίνει κατά τους θερινούς
μήνες κάθε Τετάρτη, ώρες 09.00-13.00 ή από 1η έως 4 Σεπτεμβρίου 2020, ώρες 08.30-14.00.
Οι κηδεμόνες των παιδιών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη θα παραλάβουν Ατομικό Δελτίο Υγείας
Μαθητή, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει γιατρός και να επιστραφεί μέχρι τις 20/9/2020.

(β) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr θα βρείτε Υπεύθυνη Δήλωση.
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-
upeuthunes-deloses

Σ’ αυτήν, αφού γράψετε τα στοιχεία σας, θα προσθέσετε το εξής κείμενο :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
(α) ασκώ νόμιμα την κηδεμονία του μαθητή ………………….………………………………………………, Τάξης : …….
(β) αποδέχομαι την ηλεκτρονική ενημέρωσή μου για ζητήματα φοίτησής του/της
στην ηλεκτρονική διεύθυνση …………………………………………………………………………………
(γ) το τηλέφωνό μου για αποστολή σχετικών sms είναι : ……………………..……………………

ΕΠΙΣΗΣ (επιλέξτε από τα παρακάτω):

1. (α) Επιτρέπω την αποχώρηση του παιδιού μου από τον χώρο του σχολείου
μετά την ολοκλήρωση των περιπάτων στις 12.30. ΝΑΙ
(β) Επιθυμώ σε περίπτωση περιπάτου να παραμένει στον χώρο του σχολείου
μέχρι την λήξη του διδακτικού ωραρίου. ΝΑΙ

2. (α) Επιτρέπω την χορήγηση παυσίπονου, με την προϋπόθεση ότι έχει φάει πρωινό. ΝΑΙ
(β) Δεν επιτρέπω την χορήγηση παυσίπονου (DEPON, PANADOL). NAI
(γ) Επιθυμώ να ενημερώνομαι πρίν από την χορήγηση παυσίπονου. ΝΑΙ

3. Συναινώ στη φωτογράφιση/ μαγνητοσκόπηση του παιδιού μου
για εκπαιδευτικούς λόγους (σχολικές εκδηλώσεις, βραβεύσεις κλπ). ΝΑΙ/ ΟΧΙ

Στη συνέχεια θα στείλετε την Υπεύθυνη Δήλωση στο e-mail του σχολείου : 1gymsyke@sch.gr

- Οι κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ Τάξης μπορούν να βρούν το Ατομικό Δελτίο Υγείας εδώ:

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-
programmata-agwghs-ygeias/oikogeneiakos-programmatismos/2463-atomiko-deltio-ygeias-mathhth

- Υπενθυμίζουμε ότι το σχολείο κατά τους θερινούς μήνες θα λειτουργεί
κάθε Τετάρτη ώρες 08.00΄-14.00΄.

- Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Από το Γραφείο της Διεύθυνσης
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