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ΑΝΑΚο!ΝΩΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤο ΔΗΜοτιΚο ΣΧοΛΕιο 2ο23 -2ο24

Σýμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.6/15ο12Ι^ΙΙ9-2-2αΒ εγκýκλιο του γ.ΠΑl.ο οι εγγραφÝòτων
μαθητþν σΕην Α' ΤÜξη του Δημοτικοý Σχολεßου για το Σχολ. ¸τοò 2Ο23 - 2024 θα
πραγματοποιηθοýν απü 1 Ýωò 20 Μαρτßου 2Ο23.
Στην συγκεκριμÝνη προθεσμßα οι γονεßò Ι κηδεμüνεò των μαθητþν υποβÜλλουν σχετικÞ αßτηση-
υπεýθυνη δÞλωση εγγραφÞò στο δημοτικü σχολεßο που ανÞκουν σýμφωνα με τα üρια τηò
σχολικÞò περφÝρειαò. Επισημαßνεται üτι τη qòολικÞ χρονιÜ 2Ο23-2Ο24 στην Α' ΤÜξη του

Δημοτικοý Σχολεßου θα φοιτÞσουν οι μαθητÝò που γεννÞθηκαν απü 1-1-2017 Ýωò και 31-12-
2OL7. ΕγγραφÝò μετÜ την 20η Μαρτßου θεωροýιιται εκπρüθεσμεò και χρειÜζον[αι την Ýγκριση
του ΔιευθυντÞ ΠρωτοβÜθμιαò Εκπαßδευσηò.
Απαιτο ý $ενα ΔικαιολονητικÝ:
1. Πιστοποιητικü γÝννησηò ΑÞμου Þ Κοινüτηταò: Σαò ενημερþνουμε üτι για την εγγραφÞ των

μαθητþν στα ΔημοτικÜ Σχολεßα τηò χþραò δεν απαιτεßται η προσκüμιση του Πιστοποιητικοý
ΓÝννησηò απü τουò γονεßò, αλλÜ αναζητεßται απü τιò σχολικÝò μονÜδεò μÝσω του ΠληροÞορικοý
ΣυστÞματοò Myschool του ΥΠΑΙΘ.
2. ΒιβλιÜριο Εμβολßων του/τηò μαθητÞ/τρταò, Þ προσκüμιση Üλλου στοιχεßου, απü το οποßο
αποδεικνýεται üτι Ýγιναν τα εμβüλια που προβλÝποιιται και εßναι εγεαγμÝνα στο Εθνικü
Πρüγραμμα Εμβολιασμþν.
3. Πιστοποιητικü Φοßτησηò Νηπιαγωγεßου για την εγγραφÞ ιπο Δημοτικü:. Εκδßδεται απü το
νηπιαγωγεßο με τη λÞξη των μαθημÜτων. οι γονεßò για την εγγραφÞ προσκομßζουν τη Βεβαßωση
Φοßτησηò που εκδßδει το Νηπιαγωγεßο.
4. Αποδεικτικü στοιχεßο απü το οποßο να προκýπτει η διεýθυνση κατοικßαò του μαθητÞ.
5. Ατομικü Δελτßο Υγεßαò ΜαθητÞ (Α.Δ.γ.ΜΙ συμπληρωμÝνο. Το Α.Δ.Υ.Μ παραλαμβÜνεται απü
τουò γονεßò κατÜ την περßοδο των εγγραφþν και επιστρÝÞεται στο σχολεßο συμπληρωμÝνο.
6. Αßτηση - ΔÞλωση ΕγγραφÞò ιπο ΟλοÞμιερο Πρüγραμμα (Σε περßπτωση επθυμßαò φοßτησηò
του μαθητÞ στο ΟλοÞμερο Πρüγραμμα & στην ΠρωινÞ Ζþνη 07.00 - 08.00}.
Στην περßτπωση μαθητþν με αναπηρßα και ειδικÝò εκπαιδευτικÝò ανÜγκεò οι γονεßò/κηδεμüνεò
συνυποβÜλλουν γνωμÜτευση απü ΚΕ.Δ.ΑΣ.γ. Þ δημüσιο ιατροπαιδαγωγικü κÝντρο Þ Üλλη
δημüσια αρμüδια υπηρεσßα, χωρßò αυτÞ να αποτελεß προýπüθεση εγγραφÞò. ΑιτÞσειò εγγραφÞò
δýναιιται να υποβÜλλουν και γονεßò που διαμÝνουν εκτüò σχολικÞò περιÞÝρειαò, εφüσον στο
σχολεßο Þοιτοýν Þδη αδÝλφια του προò εγγραφÞ μαθητÞ. Τα απαιτοýμενα δικαιολογητικÜ
μπορεßτε να βρεßτε στο ιστολüγιο (bΙοg)του σχολεßου: https://blogs.sch.grl52dimpat/
Η προσÝλευση των γονÝων στο σχολεßο για εγγραφÞ των μαθητþν θα γßνεται κατüπιν
τηλεÞωνικοý ραιπεβοý στο τηλÝφωνο Ζ6lο32727 8.
¿ρεò εγγραφþν 10.00 - 13.3Ο. Απαραßτητη προýπüθεση εßναι η επßδειξη αστυνομικÞò
ταυτüτηταdδιαβατηρßου (που ωτοδεικνýει τη òτÝση με τον μαθητÞ} και των δýο γονÝων -
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κηδεμüνων.
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