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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποιούμε  στους  ενδιαφερόμενους  γονείς  σύμφωνα με  την  παράγραφο  2  του
άρθρου 44/4777/17-02-2021, ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών που γεννήθηκαν το 2016,
για την Πρώτη (Α΄)  Τάξη του Δημοτικού Σχολείου αρχίζουν 1 Μαρτίου 2022,  ημέρα
Τρίτη, και τελειώνουν  18 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή.

Για την εγγραφή απαιτούνται:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του γονέα του μαθητή/τριας 

           (θα σας δοθεί στο σχολείο).
2. Επίδειξη  βιβλιαρίου  υγείας  του  μαθητή  στο  οποίο  να  φαίνεται  ότι  έγιναν  τα

προβλεπόμενα εμβόλια.
3. Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή ( Α.Δ.Υ.Μ.).
     (Σας προμηθεύει το σχολείο).
4. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.
5. Αποδεικτικό στοιχείο για τη μόνιμη κατοικία των γονέων (πχ μισθωτήριο, Δήλωση

φόρου της ΑΑΔΕ (Εφορία), απόδειξη λογαριασμών, ΔΕΗ, COSMOTE, ΟΤΕ).

Στο σχολείο μας εγγράφονται μαθητές/τριες από το τμήμα της πόλης που περικλείεται
από τις οδούς:
Τα  τμήμα  της  πόλης  που  περικλείεται  από  τις  οδούς:  Τέρμα  Αγίου  Παντελεήμονα-
Καλαμάτας-Τρικόρφων  έως  στο  σημείο  τομής  με  Ζατούνης-Ζατούνης-Κανάρη  έως
σημείο τομής με 25η Μαρτίου-25ης Μαρτίου τέρμα έως σημείο τομής με Τρικόρφων-
Χρονά-Θεμιστοκλέους.  Επίσης  στη  σχολική  περιφέρεια  του  Σχολείου  θα  ανήκουν  ο
Συνοικισμός  Φιλικών,  η  περιοχή  της  Κάρτσοβας,  η  Τοπική  Κοινότητα  Μάκρης  &  οι
τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου.
Για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτησή σας σάς ενημερώνουμε ότι μπορείτε
να έρχεστε στο σχολείο για την εγγραφή του παιδιού σας από τις 10:00 μέχρι και 11:30
π.μ.  και  από  τις  13:30  έως  14:00  μ.μ.  τηρώντας  όσα  προβλέπει  ο  ΕΟΔΥ (τήρηση
απόστασης ασφαλείας ενάμιση, δύο μέτρων, χρήση μάσκας, έχοντας κάνει ράπιντ τεστ
ή πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού.)
 
                                                                   Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας  

Μεταξάς Σωκράτης
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