Εγγραφή Μαθητών στην Α΄ τάξη
ΠΟΤΕ;

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/-τριων που θα φοιτήσουν
στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2021-2022,
αρχίζουν τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και λήγουν την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

ΠΟΙΟΙ;

(σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017)

Φέτος, στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά
παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2015 μέχρι και 31-12-2015

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Υποβάλλονται κατά την εγγραφή :
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
2. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου
3. Αποδεικτικό Διεύθυνσης κατοικίας

4. Βιβλιάριο Υγείας

Θα την παραλάβετε από το Σχολείο και θα συμπληρώσετε τα
απαραίτητα στοιχεία
Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο
Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση
κατοικίας του μαθητή (π.χ. συμβόλαιο , λογαριασμός
ηλεκτρικής ενέργειας, λογαριασμός τηλεφώνου, φορολογική
δήλωση )
Φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού του μαθητή ή άλλο
στοιχείο από το οποίο προκύπτει πως έχουν γίνει τα
προβλεπόμενα εμβόλια και είναι ενταγμένα στο Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
Από κρατικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη παιδίατρο

5. Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΑΔΥΜ)
Β. Απαιτείται για την εγγραφή :
6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης
Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο
Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
7. Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση
8. Σε περίπτωση μαθητών-τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γνωμάτευση από
Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί
προϋπόθεση εγγραφής
9. Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

Οι αλλοδαποί μαθητές, εγγράφονται στην Πρώτη Τάξη,
προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω,
καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο,
χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι εγγραφές στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού θα γίνονται καθημερινά 09:00-13:00,
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το σχολείο,
για την αποφυγή συνωστισμού και τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού
(χρήση μάσκας, αντισηπτικών και δικό σας στιλό)
(Πληροφορίες: 210 4958281)
(Κατά τις εγγραφές των μαθητών/τριών στα συστεγαζόμενα σχολεία, αυτά θεωρούνται ένα σχολείο)

