
        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επιβεβαίωσης των τελικώς εγγραφέντων προνηπίων 
μαθητών ο πίνακας εισακτέων παραμένει ίδιος,  λόγω μη αποχωρήσεων και 
αντικαταστάσεων με επιλαχόντες  και ως εκ τούτου πρόκειται να κυρωθεί από το Ε.Π.Ε.Σ. 
του σχολείου και εν συνεχεία να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Νηπ/γείου, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών .  Μετά το τέλος των 
διαδικαστικών ενεργειών που ολοκληρώνονται μέχρι την Τρίτη 31/5/2022 η οικεία προς 
εμάς  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας αφού λάβει τα πλήρη στοιχεία των 
εισακτέων προνηπίων του 7ου  Πειραματικού Νηπιαγωγείου θα προβεί στις ακόλουθες 
ενέργειες: 
 
Α1) Για τα προνήπια: η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Π.Ε.) αφού λάβει τα 
πλήρη στοιχεία των εισακτέων προνηπίων του Πειραματικού Νηπιαγωγείου που ανήκει 
στην ευθύνη της:  
i) Επικαιροποιεί την κατανομή των προνηπίων αφαιρώντας τα προνήπια που θα φοιτήσουν 
στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο από το σχολείο πρώτης εγγραφής και τα κατανέμει στο 
Πειραματικό Νηπιαγωγείο. Τα προνήπια κατανέμονται από το νηπιαγωγείο πρώτης 
εγγραφής στο Πειραματικό νηπιαγωγείο με ευθύνη της Δ.Π.Ε μέσω της εφαρμογής “Πρώτη 
Εγγραφή” με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται από την Εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής 
μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία του ΙΕΠ.  
ii) Διαβιβάζει τα ως άνω στοιχεία στη Δ.Π.Ε., στην ευθύνη της οποίας ανήκουν τα 
νηπιαγωγεία στα οποία οι γονείς/κηδεμόνες των εισακτέων προνηπίων στο Πειραματικό 
Νηπιαγωγείο έχουν καταθέσει αίτηση “Πρώτης Εγγραφής”, ώστε να προβούν στις ενέργειες 
που περιγράφονται στην A1(i).  
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με εξαίρεση το αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο 
διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας, καθώς τα ΠΕΙ.Σ. δεν έχουν σχολική περιφέρεια. Σε 
περίπτωση που έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά από τους γονείς/κηδεμόνες στο 
Νηπιαγωγείο πρώτης εγγραφής, αυτά διαβιβάζονται υπηρεσιακά στο Πειραματικό 
Νηπιαγωγείο.  
Α2) Για τα νήπια: Εάν στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο υπάρχουν επιτυχόντες (γεννηθέντες 
2017) θα πρέπει να γίνει η μετεγγραφή από το Νηπιαγωγείο που φοιτούν (νηπιαγωγείο 
προέλευσης) στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο. Για το λόγο αυτό ο/η Προϊστάμενος/μένη το 
Πειραματικού Νηπιαγωγείου χορηγεί «Βεβαίωση Επιτυχίας σε Πειραματικό 
Νηπιαγωγείο» στον γονέα/κηδεμόνα ώστε να την χρησιμοποιήσει για να καταθέσει αίτηση 
μετεγγραφής στο νηπιαγωγείο που φοιτά ο/η μαθητής/τρια. Για τη μετεγγραφή ισχύουν 
όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Στα παραστατικά που θα χρειαστεί να προσκομίσουν οι γονείς/ κηδεμόνες με επίσκεψη 
τους στη σχολική μονάδα περιλαμβάνονται :  
α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα 
ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής ( για τους ενδιαφερόμενους για ολοήμερο) 
β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-
2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)  
γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται 
ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25). 5  

 



δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία 
ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του 

μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη 

μαθητών με ΕΕΑ. 

 Για την κατάθεση των απαιτούμενων παραστατικών εγγραφής που είτε δεν έχουν καθόλου 

κατατεθεί κατά την αρχική φάση εγγραφής σε νηπιαγωγεία της περιφέρειας κατοικίας είτε 

χρειάζεται να κατατεθούν συμπληρωματικά παρακαλείσθε να προσέρχεστε στην σχολική 

μονάδα από την 13:00 μ.μ  έως και την 14:00 μ.μ καθημερινά εκτός Παρασκευής με 

τήρηση του πρωτοκόλλου για την πρόληψη κατά της covid-19 ( χρήση μάσκας και δήλωση 

επισκέπτη στην edu -pass ) τουλάχιστον μέχρι νεότερης ενημέρωσης για άρση των μέτρων .   

  Ώς ημερομηνία έναρξης κατάθεσης παραστατικών ορίζεται η 1/6/2022 και ως 

καταληκτική η  8 /6/ 2022. 

  Περισσότερες πληροφορίες στο 23850-22235 και στο σχολικό email:  

mail@7nip-florin.flo.sch.gr 

 

                                                                       Η Προϊσταμένη του Νηπ/γείου  

                                                                                       Σιμέλα Ιντζέ 
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