
2ο & 6ο  Δημοτικά Σχολεία Αρτέμιδος  
 

Α ν α κ ο ί ν ω σ η 
 

Εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη (2022-2023) 

 

Η εγγραφή των μαθητών στα σχολεία μας θα γίνεται από 01 έως και  18 Μαρτίου 2022   

Δευτέρα έως Παρασκευή  11:00 - 12:30. 

 

Τα όρια  (2ου & 6ου Δημ. Αρτέμιδος) είναι στο blog του σχολείου:  https://blogs.sch.gr/6dimartem/ 

  

   Στην πρώτη τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές γεννήθηκαν  

   από την 1η  Ιανουαρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2016. 

 Για την εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτούνται: 

1.  Πιστοποιητικό γέννησης το οποίο θα αναζητηθεί από το σχολείο. 

2.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή    

   (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ σταθερό ή νερού ή φορολογική δήλωση ή μισθωτήριο)  

3.  Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο 

φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.  

5. Α.Δ.Υ.Μ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) (Θα δοθεί από το σχολείο το έντυπο και 

πρέπει να επιστραφεί το Σεπτέμβριο). 

• Όσοι γονείς επιθυμούν να μετακινούνται τα παιδιά τους με σχολικά λεωφορεία και απέχει η κατοικία 

τους πάνω από 1200μ. από το σχολείο θα πρέπει να υποβάλλουν και σχετική δήλωση. (Θα δοθεί από 

το σχολείο) 

• Όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στο  Ολοήμερο (13:20 – 16:00) θα πρέπει να 

υποβάλλουν και σχετική δήλωση (θα δοθεί από το σχολείο).  

 

 Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη προσκομίζοντας, εκτός από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, Πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη γέννησης επίσημα μεταφρασμένο.  

 

Η οριστικοποίηση των εγγραφών θα γίνει τον Απρίλιο μετά από έγκριση της 

Διεύθυνσης Π.Ε Αν. Αττικής. 

Εάν το σύνολο των εγγραφών ξεπεράσει τον αριθμό που ορίζει ο νόμος και που μπορούν να δεχτούν τα σχολεία 
μας, ενδέχεται η μετακίνηση των μαθητών σε όμορα σχολεία, σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση της μόνιμης 
διαμονής τους. Εξαιρούνται τα αδέρφια των ήδη εγγεγραμμένων μαθητών.  
Τα όρια της σχολικής περιφέρειας των σχολείων μας είναι κοινά και οι εγγραφές των μαθητών θα είναι κοινές. 

 

 

Η Διευθύντρια του 2ου Δ. Σ                                                 Ο Διευθυντής του 6ου Δ.Σ 

 

    Κατσιούλη Κασσιανή                                                        Κωνσταντινίδης Αλέξιος           

https://blogs.sch.gr/6dimartem/

