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Υποσργείο Παιδείας  
και Θρηζκεσμάηων 

- - - - - - - - 

Υποσργείο Υγείας 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ (ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΙΑ):  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ:  

ΣΗΛ. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ:  

ΥΟΛΔΙΟ:  ΣΑΞΗ:  
  

 
 

Σο Αηομικό Γεληίο Τγείαρ Μαθηηή (ΑΓΤΜ) ηηπείηαι ζηο σολείο και ανηίγπαθό ηος θςλάζζεηαι 
ζηο Βιβλιάπιο Τγείαρ ηος Παιδιού. Σο πεπιεσόμενο ηος ΑΓΤΜ είναι απόππηηο. 

  

ςμπληπώνεηαι μεηά από πποληπηική ιαηπική εξέηαζη πος πεπιλαμβάνει ιζηοπικό και θςζική εξέηαζη, ζύμθωνα με Φύλλο Ιαηπικήρ 
Δξέηαζηρ για ηο Αηομικό Γεληίο Τγείαρ Μαθηηή. Πεπαιηέπω ειδικόρ έλεγσορ γίνεηαι μόνο εάν ςπάπσοςν ειδικέρ ιαηπικέρ ενδείξειρ.  

ηο ΑΓΤΜ ζημειώνονηαι ηα ποπίζμαηα ηηρ εξέηαζηρ πος αθοπούν ηο σολείο. 
ε πεπίπηωζη αλλαγήρ ηηρ καηάζηαζηρ ςγείαρ ηος παιδιού ηο ΑΓΤΜ επικαιποποιείηαι με εςθύνη ηων γονέων/κηδεμόνων. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 
(Σημειώνονηαι με ζκοπό ηη ζηήπιξη ηος παιδιού ζηο Σσολείο και με ηελική απόθαζη ηος/ηηρ ιαηπού, ύζηεπα από ζςνεννόηζη  

με γονέα/κηδεμόνα ή και ηο παιδί. Δεν ππέπει να παπαληθθούν πληποθοπίερ πος η αποςζία ηοςρ μποπεί να εκθέζει ηο παιδί ζε κίνδςνο.) 

 
 
 
 
 
 

ΓΝΩΜΑΣΔΤΗ 
ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Δ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ* 

          ςμμεηοσή σωπίρ πεπιοπιζμούρ   ςμμεηοσή με πεπιοπιζμούρ > Πποβλήμαηα ςγείαρ και οδηγίερ πεπιοπιζμών: 
          (Από ηην πποληπηική εξέηαζη δεν  

πποέκςταν λόγοι για πεπιοπιζμούρ) 

  (Λόγυ πποβλημάηυν ςγείαρ)  

        Παπαπομπή για ειδικό έλεγσο**  (Από ηα λοιπά ζςζηήμαηα δεν ςπάπσοςν 
                εςπήμαηα πος απαιηούν πεπιοπιζμό ζςμμεηοσήρ ζε ζσολικέρ δπαζηηπιόηηηερ) 

   > Διδικόηηηα/ερ όπος  
          γίνεηαι παπαπομπή: 

    θπαγίδα Μονάδαρ Τγείαρ 

 Ημεπομηνία εξέηαζηρ Τπογπαθή & ζθπαγίδα ιαηπού (για ιαηπούρ ΔΤ/ΠΔΓΤ) 
 
 
 
 
 

ΓΝΩΜΑΣΔΤΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΙΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ** 
ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Δ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ* 

          ςμμεηοσή σωπίρ πεπιοπιζμούρ   ςμμεηοσή με πεπιοπιζμούρ > Πποβλήμαηα ςγείαρ και οδηγίερ πεπιοπιζμών: 
          (Από ηην πποληπηική εξέηαζη δεν  

πποέκςταν λόγοι για πεπιοπιζμούρ) 

  (Λόγυ πποβλημάηυν ςγείαρ)  

       > Ιαηπική ειδικόηηηα: 

     >Έλεγσορ πος έγινε: 

   θπαγίδα Μονάδαρ Τγείαρ 

 Ημεπομηνία εξέηαζηρ Τπογπαθή & ζθπαγίδα ιαηπού (για ιαηπούρ ΔΤ/ΠΔΓΤ) 
 
 
 
 

* Η παπούζα γνωμάηεςζη δεν ιζσύει για Πανελλήνιοςρ σολικούρ Αγώνερ και Πανελλήνια σολικά Ππωηαθλήμαηα, δεν ιζσύει επίζηρ 
για ζσολικέρ δπαζηηπιόηηηερ πος ςλοποιούνηαι από άλλο θοπέα πλην ηος σολείος ή ηος Τποςπγείος Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων. 

** Αθοπά ηον ειδικό έλεγσο ο οποίορ, καηά ηην κπίζη ηος ιαηπού πος διενήπγηζε ηην πποληπηική εξέηαζη, είναι αναγκαίορ για να γίνει γνωμάηεςζη  

ζςμμεηοσήρζηιρ ζσολικέρ δπαζηηπιόηηηερ. Σηιρ πεπιπηώζειρ αςηέρ, δίνεηαι παπαπεμπηικό ζημείωμα με πεπιγπαθή ηων αιηίων παπαπομπήρ                                         
Επιζηημονική επιμέλεια: Ινζηιηούηο Υγείαρ ηος Παιδιού, Διεύθςνζη Κοινωνικήρ και Αναπηςξιακήρ Παιδιαηπικήρ, Εθνική Σσολή Δημόζιαρ Υγείαρ, Τομέαρ Υγείαρ ηος Παιδιού 
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