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Α.Π Ημεπομηνία ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (πποζκόμιζη/ επίδειξη) 

 
___ Μαΐος 2018 

Βιβλ. Τγείαρ Α.Γ.Τ. M. Γ/νζη Καηοικ. Βεβ. Νηπιαγ. Γικαιολ. Αλλοδαπών 

     
 

ΑΙΣΗΗ- ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΗΝ Α΄ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 
Σσμπληρώζηε όλα ηα ζηοιτεία και βάληε  ζηις ανηίζηοιτες επιλογές. Όλα ηα ζηοιτεία είναι εμπιζηεσηικά. 

Ππορ: Σο Γιεςθςνηή ηος ___
ος

 Γημοηικού  σολείος Αλιβεπίος 

Παπακαλώ να εγγπάτεηε ζηην Α΄ ηάξη ηος ζσολείος ζαρ η___ παπακάηυ κηδεμονεςομεν___ μος. 
 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΙΓΙΟΤ 

ΔΠΙΘΔΣΟ  ΟΝΟΜΑ  

ΦΤΛΟ Αγόπι        Κοπίηζι  ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 
ΗΜΔΡ 

- 

ΜΗΝ 

- 

ΔΣΟ 

        

ΙΘΑΓΔΝΔΙΑ  ΓΗΜΟ ΔΓΓΡΑΦΗ  

ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ  Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ  

ΣΗΛΔΦΩΝΑ  

(Σςμπληπώζηε όζα κπίνεηε 

αναγκαία.) 

οικίαρ: παηέπα: μηηέπαρ: 

επγαζίαρ παηέπα ή μηηέπαρ: _______: 

ηοισεία γονέων/ κηδεμόνων 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΣΔΡΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΣΔΡΑ 

ΔΠΙΘΔΣΟ  ΔΠΙΘΔΣΟ  

ΟΝΟΜΑ  ΟΝΟΜΑ  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟ ΓΟΝΔΑ/ΚΗΓΔΜΟΝΑ (e-mail)  

Σην επιμέλεια ηος παιδιού έσοςν:  Και οι δύο γονείρ         Ο παηέπαρ  Η μηηέπα  Άλλο ππόζυπο  

Αν η επιμέλεια έτει δοθεί ζηον ένα γονέα, παρακαλούμε προζκομίζηε ζτεηικό αποδεικηικό έγγραθο. 

Αν οι γονείς δεν είναι οι κηδεμόνες ηοσ παιδιού, παρακαλούμε ζσμπληρώζηε ηα ζηοιτεία ηοσ κηδεμόνα. 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΗΓΔΜΟΝΑ 

ΔΠΙΘΔΣΟ  ΟΝΟΜΑ  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  ΣΗΛΔΦΩΝO  

Τα παρακάηω ζηοιτεία είναι προαιρεηικά, θεωρούμε ωζηόζο πως είναι τρήζιμα ζηην αποηελεζμαηικόηερη λειηοσργία ηοσ ζτολείοσ 
 

Το παιδί θα αποσυπεί μόνο ηος από ηο ζσολείο; ΝΑΙ                   ΟΦΙ   

Αν ΟΦΙ, ηόηε ποιορ θα ηο ζςνοδεύει;  
Ανηιμεηυπίζει ηο παιδί κάποιο τρόνιο πρόβλημα σγείας πος απαιηεί 

εξειδικεςμένη ανηιμεηώπιζη από ηο Σσολείο; 
ΝΑΙ                   ΟΦΙ   
(αν ΝΑΙ, πεπιγπάτηε ηο ακολούθυρ) 

 

 

 
Έσει ηο παιδί διαγνωζμένη μαθηζιακή δςζκολία; ΝΑΙ                   ΟΦΙ   

(αν ΝΑΙ, πεπιγπάτηε ηη και πποζκομίζηε ζσεηική διάγνυζη από ΚΕΔΔΥ ή αναγνυπιζμένο Ιαηποπαιδαγυηικό Κένηπο) 

 

 

 
Είναι ηο παιδί αλλεργικό ζε κάποιο είδορ ηποθήρ πος καθ’ οιονδήποηε ηπόπο μποπεί να 

ηος πποζθεπθεί ζηο ζσολείο; (π.σ. κέπαζμα από ζςμμαθηηή ηος πος γιοπηάζει κ.λπ.) 
ΝΑΙ                   ΟΦΙ   
(αν ΝΑΙ, ζημειώζηε ακολούθυρ) 

 

Με ηην ςποβολή ηηρ αίηηζηρ- δήλωζηρ αςηήρ δηλώνω ςπεύθςνα 

πωρ είμαι ο νόμιμορ κηδεμόναρ ηος παιδιού πος εγγπάθεηαι ζηο 

ζσολείο ζαρ και πωρ ηα ανωηέπω ζηοισεία είναι αληθή.           

                             Αλιβέπι, ____ Μαΐος 2018 

                                     Ο Γονέαρ/Κηδεμόναρ 

                                                                                (σπογραθή)                                                                                              

  


