
ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ - ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΖΝ Α΄ ΣΑΞΖ 

Οι εγγραθές ζηα δεκνηηθά ζρνιεία γηα ην ζρνιηθό έηνο 2021-22 ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ από 1 έως και 20 Μαρηίοσ 2021. Εγγξαθέο από ηηο 21 Μαξηίνπ 

θη έπεηηα ζεωξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη ρξεηάδνληαη ηελ έγθξηζε ηνπ Δηεπζπληή/ληξηαο 

Πξωηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο (Π.Ε.).  

Επηζεκαίλεηαη όηη ηε ζρνιηθή ρξνληά 2021-22 ζηελ Α’ Τάμε ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ 

ζα θνηηήζνπλ οι μαθηηές ποσ γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015.  

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΩΝ  

Σύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 (α), ηνπ άξζξνπ 7, ηνπ Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 

109/Α/1-8-2017) όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4777/2021 

(ΦΕΚ 25 Α), ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ είλαη ηα εμήο:  

α. Πιζηοποιηηικό γέννηζης Γήμοσ ή Κοινόηηηας. Σαο ελεκεξώλνπκε όηη γηα ηελ 

εγγξαθή ηωλ καζεηώλ ζηα Δεκνηηθά Σρνιεία ηεο ρώξαο δελ απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε 

ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Γέλλεζεο από ηνπο γνλείο, αιιά αλαδεηείηαη από ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο κέζω ηνπ Πιεξνθνξηθνύ Σπζηήκαηνο myschool ηνπ ΥΠΠΕΘ. 

(Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).  

β. Βιβλιάριο εμβολίων ή πξνζθόκηζε άιινπ ζηνηρείνπ, ζην νπνίν απνδεηθλύεηαη όηη 

έγηλαλ ηα πξνβιεπόκελα εκβόιηα.  

γ. Σο Αηομικό Γεληίο Τγείας Μαθηηή, ζύκθωλα κε ηε κε αξ. πξωη. 

Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγθύθιην ηνπ ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)  

δ. Αποδεικηικό ζηοιτείο από ηο οποίο διαπιζηώνεηαι η διεύθσνζη καηοικίας ηοσ 

μαθηηή.  

ε. Βεβαίωζη Φοίηηζης Νηπιαγωγείοσ και Πιζηοποιηηικό Φοίηηζης για ηην 

εγγραθή ζηο Γημοηικό.  

Σην ζρνιείν ζπκπιεξώλεηαη θαη ηελ αίηεζε εγγξαθήο. 
ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ (μέτρι ηις 15. 00 ή μέτρι ηις 16.00) και ηην 

ΠΡΩΗΝΖ ΕΩΝΖ (7:00-8:00-ζην ηκήκα απηό δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ καζεηέο 

νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη θαη θνηηνύλ ζην νινήκεξν πξόγξακκα). 

Ζ εγγραθή ηων μαθηηών ζηο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεηαι τωρίς προϋποθέζεις.  
Οη εγγξαθέο ζα γίλνληαη θαζεκεξηλά από ηηο 1/3/2021 έωο θαη ηηο 20/3/2021 ζε ώξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζή ζαο θαη γηα λα κπνξνύλ λα ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα πξνζηαζίαο είλαη θαιύηεξα λα πξνγξακκαηίδνπκε εθ ηωλ πξνηέξωλ ηελ ώξα 

εμππεξέηεζήο ζαο ζην ζρνιείν.  

Σηλέθωνο επικοινωνίας 2463024598,  

e- mail: mail@2dim-ptolem.koz.sch.gr , 2dimptol@gmail.com 
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