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ΠΡΟΣ: ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

  
                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ 
Αγαπητοί γονείς και κηδεµόνες των µαθητών που πρόκειται να εγγραφούν στην Α΄ τάξη σας ενηµερώνουµε για 
τα εξής: 

        Oι αιτήσεις εγγραφών στα δηµοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγµατοποιηθούν από 15 έως 
τις 29 Μαΐου 2020.. Οι εγγραφές που δε γίνονται σε αυτό το διάστηµα θεωρούνται εκπρόθεσµες και γίνονται δεκτές 
µε απόφαση  ΠροΙσταµένου Δ/νσης Π.Ε. Ν.Κορινθίας. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή πραγµατοποιείται στο εγγύτερο 
της κατοικίας του µαθητή σχολείο στο οποίο υπάρχει κενή θέση. 
      Για το σχολικό έτος 2020-2021 στην Α΄ τάξη θα εγγραφούν οι µαθητές οι οποίοι γεννήθηκαν από 1-1-2014  έως  
31-12-2014. 
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και η εγγραφή των µαθητών στην Α΄ τάξη γίνεται µε ευθύνη των γονέων ή κηδεµόνων, 
στο Δηµοτικό σχολείο  της Σχολικής Περιφέρειας που αντιστοιχεί στη  περιοχή κατοικίας τους, µε βάση τη 
χωροταξική κατανοµή.  

       Συγκεκριµένα στο Δηµοτικό Σχολείο Βοχαϊκού εγγράφονται οι µαθητές οι οποίοι κατοικούν στις εξής περιοχές:							
Βοχαϊκό, οικισµός Κοκκινιές Βοχαϊκού, Καλέντζι, Σουληνάρι, Χαλκί, Ευαγγελίστρια. 

Ενόψει των εγγραφών του Ιουνίου για το επόµενο σχολικό έτος 2020-2021 και προκειµένου να προσκοµιστούν έγκαιρα 
τα σχετικά δικαιολογητικά, ενηµερώνουµε ότι για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήµου ή Κοινότητας. Για την εγγραφή των µαθητών στα Δηµοτικά Σχολεία 
της χώρας δεν απαιτείται η προσκόµιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά 
αναζητείται από το Δντή του Δηµοτικού σχολείου µέσω του Πληροφορικού Συστήµατος myschool του 
ΥΠΠΕΘ. 

• Για την εγγραφή των  αλλοδαπών  µαθητών, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό 
γέννησης επίσηµα µεταφρασµένο.  

• Βεβαίωση φοίτησης από δηµόσιο ή ιδιωτικό Νηπιαγωγείο. η οποία θα προσκοµιστεί από τον γονέα ή 
τον κηδεµόνα του µαθητή 

• Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του µαθητή. 
(λογαριασµός ΔΕΗ- τηλεφωνίας ή εκκαθαριστικό εφορίας) . 

• Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόµενα εµβόλια. 
• Το Ατοµικό Δελτίο Υγείας το οποίο θα το εκτυπώσετε ή θα παραληφθεί από το Νηπιαγωγείο ή το 

Δηµοτικό σχολείο τις ηµέρες και τις ώρες που αναγράφονται παρακάτω, χρειάζεται  να συµπληρωθεί και 
να παραδοθεί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά µε τις εγγραφές.  

• Οι εγγραφές θα γίνονται τις εξής ώρες: 
Πρωί : Δευτέρα και Τετάρτη  8:30-10:30π.µ.   –Τρίτη  9:00-10:30πµ 
 Μεσηµέρι: Πέµπτη :12:00-13:00µµ 

Παρακαλούνται οι γονείς  για την έγκαιρη εγγραφή των  παιδιών τους. 
Επισηµαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, στο χώρο του Σχολείου οφείλουµε να τηρούµε τα 
απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της  διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον 
Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) 

• Χρήση µάσκας 
• Τήρηση απόστασης 2 µέτρων από όλα τα΄άλλα άτοµα ακόµα και αν φορούµε  µάσκα; 
• Χρήση αντισηπτικού υγρού ή χρησιµοποιούµε αντισηπτικά µαντιλάκια. 
• Ν΄ακολουθείται η  υγιεινή των χεριών 

 
       Επιπροσθέτως σας ενηµερώνουµε ότι οι µαθητές των Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ τάξεων εγγράφονται αυτεπάγγελτα µετά 
την έκδοση των αποτελεσµάτων, στο σχολείο που φοιτούν.  
                                                                              Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                                                    
 
                                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΤΗ 



 
                                                 

 
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ               

Αγαπητοί γονείς και κηδεµόνες των µαθητών που πρόκειται να εγγραφούν στην Α΄ τάξη σας 
αποστέλλω τις αναγκαίες πληροφορίες  για το Ατοµικό Δελτίο Υγείας. 
 
 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΔΥΜ 
1)έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία και την προάσπιση της υγείας και της ζωής 
των µαθητών  
 
2) αποτελεί µέσο επικοινωνίας του ιατρού µε τη σχολική µονάδα και περιέχει τα πορίσµατα της ιατρικής 
εξέτασης του µαθητή που αφορούν το σχολείο 
 
3)είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α  ́Τάξη του 
Δηµοτικού Σχολείου 
 
4) έχει χαρακτήρα ιατρικού πιστοποιητικού 
5) είναι απαραίτητο για τη συµµετοχή των µαθητών και των µαθητριών στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής  
και  στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες  
 
6) πληροφορεί το διδακτικό προσωπικό της σχολικής µονάδας φοίτησης των µαθητών/τριών για θέµατα που 
συνδέονται µε την κατάσταση υγείας και τη συµµετοχή τους στη µαθησιακή διαδικασία 
α. Το Α.Δ.Υ.Μ. προωθείται προς συµπλήρωση µε την ευθύνη και τη φροντίδα των γονέων και κηδεµόνων 
των µαθητών/τριών, οι οποίοι ενεργούν σχετικά, συνοδεύοντας τα παιδιά σε επισκέψεις στους 
αρµόδιους  ιατρούς και προσκοµίζοντας το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 
που πιστοποιεί  την κατάσταση της υγείας τους. 
β. Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συµπληρώνεται : 

•  από  ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του  Πρωτοβάθµιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα 
Υγείας, Πολυδύναµα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των  Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών 
Ιδρυµάτων  

• ή των ιδιωτών ιατρών συµβεβληµένων µε τον Εθνικό Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεµόνων  

• ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύµβαση µε ασφαλιστικά ταµεία). 
Γ. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητακατάρτισης και συµπλήρωσης και την ευθύνη 
υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή,σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. 
δ) Το συµπληρωµένο Α.Δ.Υ.Μ.  

• κατατίθεται από τους γονείς/κηδεµόνες στη σχολική µονάδα φοίτησης του µαθητή/τριας 
•  αντίγραφο φυλάσσεται στον ατοµικό φάκελο υγείας του µαθητή/τριας στο αρχείο της  Μονάδας 
Υγείας ή του ιατρού που αναλαµβάνει την ευθύνη συµπλήρωσης του,  

• ενώ άλλο αντίγραφο φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού από το γονέα ή κηδεµόνα. 
 Το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για το Δηµοτικό Σχολείο,  
ε. Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στη σχολική µονάδα (i) ως δικαιολογητικό εγγραφής του µαθητή/τριας στο 
Νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δηµοτικού και (ii) στην έναρξη φοίτησης στη Δ΄ Τάξη του 
Δηµοτικού Σχολείου. 
η. Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική µονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεµβρίου, σχετικά 
µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο ζ. 
ζ. Μετά τη λήξη ισχύος του Α.Δ.Υ.Μ., αυτό επιστρέφεται στο γονέα ή κηδεµόνα και αντικαθίσταται µε το  
νέο, αντίστοιχο της περιόδου που απαιτείται η κατάθεσή του. Σε περίπτωση µετεγγραφής του µαθητή/τριας 
το Α.Δ.Υ.Μ. εφόσον είναι σε ισχύ, αποστέλλεται στη νέα σχολική µονάδα, µαζί µε τα άλλα  έγγραφα που 
απαιτούνται για τη µετεγγραφή. 
η. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, µετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ. επέρχεται µεταβολή της κατάστασης   
υγείας του µαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς/κηδεµόνες υποχρεούνται να καταθέτουν   
άµεσα νέο, επικαιροποιηµένο έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. στη σχολική µονάδα φοίτησης.   
                                                                       Η    Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                                                    
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