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ΘΔΜΑ: «Δγγξαθέο καζεηώλ ζηα Γεκνηηθά Σρνιεία γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-2023». 

 

Οη εγγξαθέο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-23 ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

από 1 έωο 20 Μαξηίνπ 2022. Σαο επηζεκαίλνπκε όηη ηε ζρνιηθή ρξνληά 2022-2023 ζηελ Α΄ ηάμε 

ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ ζα θνηηήζνπλ νη καζεηέο πνπ γελλήζεθαλ από 1-1-2016 έωο 31-12-2016. 

Τα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

είλαη ηα εμήο: 

1. Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο. Σαο ελεκεξώλνπκε όηη γηα 

ηελ εγγξαθή ησλ καζεηώλ ζηα Γεκνηηθά Σρνιεία ηεο ρώξαο δελ απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε 

ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Γέλλεζεο από ηνπο γνλείο, αιιά αλαδεηείηαη από ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο. Μόλνλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εύξεζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Γέλλεζεο ζα 

δεηείηαη από ηνπο γνλείο. 

2. Δπίδεημε ηνπ Βηβιηαξίνπ Υγείαο ηνπ Παηδηνύ (Β.Υ.Π.), ή πξνζθόκηζε 

άιινπ ζηνηρείνπ, ζην νπνίν θαίλεηαη όηη έγηλαλ ηα πξνβιεπόκελα εκβόιηα. 

3. Τν Αηνκηθό Γειηίν Υγείαο Μαζεηή (Α.Γ.Υ.Μ.) (απνζηέιιεηαη). 

4. Απνδεηθηηθό ζηνηρείν από ην νπνίν θαίλεηαη ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ 

καζεηή- Λνγαξηαζκόο ξεύκαηνο ή ηειεθώλνπ. 

5. Βεβαίωζε Παξαθνινύζεζεο Νεπηαγωγείνπ γηα ηελ εγγξαθή ζην 

Γεκνηηθό. Μέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο «Βεβαίσζεο Παξαθνινύζεζεο», ην 

λεπηαγσγείν εθδίδεη «Βεβαίωζε Φνίηεζεο» ε νπνία ζα πξνζθνκηζηεί από γνλέα ή 

θεδεκόλα ηνπ καζεηή γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζην δεκνηηθό. 

6. Αίηεζε ηνπ γνλέα (απνζηέιιεηαη).  
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Όιεο νη εγγξαθέο, γηα όια ηα δεκνηηθά ηωλ Γηαβαηώλ, ζα γίλνπλ ζην 2
ν
 Γεκνηηθό 

Σρνιείν Γηαβαηώλ από 1 έωο 20 Μαξηίνπ 2022 θαη ώξεο 08:30 έωο 09:30 θαη από ηηο 09:45 

έωο 10:30.  

 

Λόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ, νη γνλείο κπνξνύλ λα απνζηέιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 2dimdiav@gmail.com . Όζνη γνλείο ζέινπλ 

λα εγγξάςνπλ ην παηδί ηνπο κέζσ θπζηθήο παξνπζίαο, ζα πξέπεη λα θιείλνπλ ξαληεβνύ ζην 

ηειέθσλν 2310 781323, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ θαηλόκελα ζπλωζηηζκνύ.  

Παξαθαινύκε λα ηεξήζεηε ηα απαηηνύκελα κέηξα απνθπγήο δηαζπνξάο ηνπ θνξνλνη̈νπ́ θαη 

ηελ απνθπγή ζπγρξσηηζκνύ.  

Μεηά από ην πέξαο ησλ εγγξαθώλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ 

θαηαηεζεί, ζπληάζζεηαη θνηλόο πίλαθαο εγγξαθέλησλ θαη γηα ηα ηξία ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. Οη 

καζεηέο, πνπ έρνπλ αδέξθηα ζε θάπνην από ηα ηξία ζρνιεία εγγξάθνληαη απηνδίθαηα ζην ζρνιείν 

πνπ θνηηνύλ ηα αδέξθηα ηνπο. Οη ππόινηπνη καζεηέο δηαλέκνληαη κέζσ δηαδηθαζίαο θιήξσζεο θαη 

ζηα ηξία ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. Σηε ζπλέρεηα αλαξηάηαη πίλαθαο εγγξαθέλησλ καζεηώλ θαη από ηα 

ηξία ζρνιεία. 

 

 

Η Αλαπιεξώηξηα Γ/ληξηα 

           ηνπ Σρνιείνπ 

 

 

                                                                  Γεωξγία Παγθαιηδή 
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