
 
  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

                                  7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
                                             

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

           «Εγγραφές μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-2023  

                    στο 7ο Πειραματικό Νηπ/γείο Φλώρινας» 

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 15-3-2022 Υ.Α. 28270/Δ6/14-3-2022 (Β΄1144 ) με 

θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά 

Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023» καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες 

που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο 7ο Πειραματικό Νηπ/γείο Φλώρινας να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση : 

Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυ ... - Gov.gr (www.gov.gr) 

 Η παραπάνω πλατφόρμα εγγραφής θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 

και ώρα 13:00 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00.  

 Για το σχολικό έτος 2022-2023  η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη του 7ου 

Πειραματικού Νηπιαγωγείου Φλώρινας αφορά σε 22 θέσεις προνηπίων που έχουν 

προκηρυχθεί . Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο 

αριθμό, οι μαθητές θα επιλεγούν με την διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης 

προκειμένου να πληρωθούν οι απαιτούμενες θέσεις.  Η ηλεκτρονική κλήρωση θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. 

 Περισσότερες Πληροφορίες στον ιστότοπο της σχολικής μονάδας 

https://blogs.sch.gr/7nipflo/ και στο 23850-22235 (13:00 μ.μ. - 14:00 μ.μ. καθημερινά ) 

Επισημάνσεις: 

Α. Οι γονείς / οι κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται για το σχολικό έτος 2022-2023 να 

καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα μόνο Πειραματικό Νηπιαγωγείο.  

 Β. Στη περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου της ίδιας ή προηγούμενης 

βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας, εφόσον το 

επιθυμούν, χωρίς κλήρωση. 

Γ. Λόγω της προκήρυξης συγκεκριμένων θέσεων οι γονείς κηδεμόνες των νηπίων θα πρέπει να έχουν εγγράψει 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ήδη τους μαθητές σε σχολική μονάδα της περιφέρειας τους σύμφωνα με την 

δ/νση κατοικίας ,ώστε να διασφαλίζεται η φοίτηση για το σχολικό έτος σε περίπτωση μη κλήρωσης στο 7ο 

Πειραματικό Νηπ/γείο Φλώρινας.  

                                                                               

                                                                                        Φλώρινα 15/03/2022 

                                              Από την Δ/νση του 7ου Πειραματικού Νηπ/γείου Φλώρινας 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia
https://blogs.sch.gr/7nipflo/

