
Δικαιολογητικά πρώτης εγγραφής
   Οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης για το σχολικό έτος 2017-18 θα γίνονται καθημερινά από 

1-5-18 μέχρι 20-5-2018 και τις ώρες 8:30 - 10:00 πμ από το Διευθυντή  του  Σχολείου. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι να έχουν γεννηθεί το   2012.     

Για την εγγραφή χρειάζονται  τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Πιστοποιητικό γεννήσεως (Εκτυπώνεται από το σχολείο).

2. Βιβλιάριο  Υγείας (για   έλεγχο  εμβολίων)  και  αντίγραφο  των  σελίδων

με τα εμβόλια, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν

τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας. Δίνεται στους γονείς των μαθητών από το σχολείο 

και  το  επιστρέφουν  συμπληρωμένο  με  υπογραφή  παιδίατρου  ή 

παθολόγου (εάν ο μαθητής παραπεμφθεί  σε καρδιολόγο, οδοντίατρο ή  

οφθαλμίατρο  τότε  χρειάζεται  η  υπογραφή  του  αντίστοιχου  γιατρού  

στην αντίστοιχη θέση του Ατομικού Δελτίου Υγείας).

4. Λογαριασμός  ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ  ή  ενοικιαστήριο  θεωρημένο  από  την  εφορία ή 

εκκαθαριστικό εφορίας  στο όνομα του κηδεμόνα, για να ελεγχθεί αν η διεύθυνση 

κατοικίας  ανήκει στα όρια του σχολείου. 

5. Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν  πιστοποιητικό γέννησης 

μεταφρασμένο από επίσημο μεταφραστή, μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με 

ληξιαρχική πράξη γέννησης.

6. Προκειμένου για διαζευγμένους γονείς, όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού, να 

προσκομίσει το σχετικό έγγραφο.

7. Προκειμένου για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι γονείς να προσκομίζουν 

τη γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ ή του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου.

8. Σε περίπτωση που επιθυμείτε το παιδί σας να παρακολουθήσει το Ολοήμερο

Πρόγραμμα  του  σχολείου:  Αίτηση-Δήλωση  γονέα  εγγραφής  στο  Ολοήμερο  

Πρόγραμμα (το έντυπο θα συμπληρωθεί στο σχολείο την ημέρα εγγραφής) με  

τις σχετικές βεβαιώσεις του φορέα εργασίας και των δύο γονέων. 

9. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να περάσουν από το 
Σχολείο προκειμένου να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα που 
απαιτούνται για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη. (Αίτηση 
εγγραφής, Α.Δ.Υ.Μ.-για τους ιατρούς,Αίτηση Ολοήμερου κ. ά.)

Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  απευθύνεστε  στη   Διεύθυνση του 

σχολείου .
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