2ο & 6ο Δημοτικά Σχολεία Αρτέμιδος

Ανακοίνωση
Δγγπαθή μαθηηών ζηην Α’ ηάξη (2021-2022)
Γηα ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηωλ παηδηώλ ζαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν ζαο γλωξίδνπκε ηα
παξαθάηω:
Η εγγξαθή ηωλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία καο ζα γίλεηαη από 01 έωρ και 20 Μαπηίος 2021
Γεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 10:00 - 13:00.
Τα όπια (2νπ & 6νπ Δεκ. Αξηέκηδνο) είλαη ζην blog ηνπ ζρνιείνπ: https://blogs.sch.gr/6dimartem/
Σηελ πξώηε ηάμε εγγξάθνληαη ππνρξεωηηθά όζνη καζεηέο γελλήζεθαλ
από ηην 1η Ιανοςαπίος μέσπι και 31 Γεκεμβπίος 2015.
Για ηην εγγπαθή ζηην Α’ ηάξη απαιηούνηαι:
1. Πιζηοποιηηικό γέννηζηρ ην νπνίν ζα αλαδεηεζεί από ην ζρνιείν.
2. Αποδεικηικό ζηοισείο από ηο οποίο θαίνεηαι η διεύθςνζη καηοικίαρ ηος μαθηηή
(λογαπιαζμόρ ΓΔΗ ή ΟΤΔ ζηαθεπό ή νεπού ή θοπολογική δήλωζη ή μιζθωηήπιο)
3. Δπίδειξη ηος βιβλιαπίος ςγείαρ ηος μαθηηή, ή πξνζθόκηζε άιινπ ζηνηρείνπ, ζην νπνίν
θαίλεηαη όηη έγηλαλ ηα πξνβιεπόκελα εκβόιηα.
4. Βεβαίωζη Φοίηηζηρ Νηπιαγωγείος.
5. Α.Γ.Υ.Μ (Αηομικό Γεληίο Υγείαρ Μαθηηή) (Θα δοθεί από ηο ζσολείο ηο ένηςπο και
ππέπει να επιζηπαθεί ηο Σεπηέμβπιο).
 Όζνη γνλείο επηζπκνύλ λα κεηαθηλνύληαη ηα παηδηά ηνπο κε ζρνιηθά ιεωθνξεία θαη απέρεη ε θαηνηθία
ηνπο πάνω από 1200μ. από ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ θαη ζρεηηθή δήιωζε. (Θα δοθεί από
ηο ζσολείο)
 Όζνη γνλείο επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην Ολοήμεπο (13:20 – 16:00) ζα πξέπεη λα
ππνβάιινπλ θαη ζρεηηθή δήιωζε (θα δοθεί από ηο ζσολείο) θαη λα θαηαζέζνπλ βεβαίωζε εξγαζίαο
θαη νη δύν γνλείο ή βεβαίωζε αλεξγίαο.

Γεν γίνεηαι καμία εγγπαθή μαθηηή αν δεν έσει ηη νόμιμη ηλικία.
Η οπιζηικοποίηζη ηων εγγπαθών θα γίνει ζηιρ 10/04/2021
Οη αιινδαπνί καζεηέο εγγξάθνληαη ζηελ Α’ ηάμε πξνζθνκίδνληαο, εθηόο από ηα παξαπάλω
δηθαηνινγεηηθά, Πιζηοποιηηικό γέννηζηρ επίζεκα κεηαθξαζκέλν ή Ληξιαπσική Ππάξη γέννηζηρ
ρωξίο ηε δέζκεπζε ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο κε ηελ ππνρξέωζε λα πξνζθνκίζνπλ ην Πιζηοποιηηικό
γέννηζηρ επίζεκα κεηαθξαζκέλν κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2021-2022.

Είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πιεξνθνξία θαη ζπλεξγαζία.
Η Δηεπζύληξηα ηνπ 2νπ Δ. Σ
Καηζηνύιε Καζζηαλή

Ο Δηεπζπληήο ηνπ 6νπ Δ.Σ
Κωλζηαληηλίδεο Αιέμηνο

