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ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  ΣΤΗΝ  Α΄  ΤΑΞΗ 2020 - 2021 

    Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2020-2021 
θα γίνουν το διάστημα 15 έως 29  Μαΐου 2019 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 ως 12.00  στο 
σχολείο. Φέτος εγγράφονται τα παιδιά, που γεννήθηκαν το έτος 2014 (από 1/1/2014 έως και 31/12/2014).  
Προσοχή:  Κατά την προσέλευσή σας στο σχολείο να τηρηθούν τα απαιτούμενα  μέτρα αποφυγής 
διασποράς του κορονοϊού́ (μάσκες, αποστάσεις, κ.ά.), όπως συστήνει ο ΕΟΔΥ. Επίσης θα ήταν 
χρήσιμο να τηλεφωνείτε για ραντεβού, για να αποφύγουμε τον συνωστισμό. 
     Τα όρια του σχολείου περικλείονται από τις οδούς: Λ. Φυλής (ζυγά)-Κανάρη-Ρεθύμνου-Σουλίου  
(μονά 51-71)-25ης Μαρτίου-Δερβενακίων (μονά 1-45)- Κ. Παλαμά (ζυγά από 86)-Καποδοστρίου (μονά)-
Αγ. Σπυρίδωνα (ζυγά). Θα βρείτε χάρτη με τα όρια στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής: 
 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής: χορηγείται από το σχολείο και συμπληρώνεται  
 από τους γονείς. 
 

2. Πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο:   Προσοχή: αναζητείται από το σχολείο υπηρεσιακά. 
  

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.): Χορηγείται από το σχολείο και συμπληρώνεται από  
      παιδίατρο ή γενικό ιατρό ή σε ειδικές περιπτώσεις από παθολόγο σε Μονάδες Υγείας, Εξωτερικά   
      Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, ασφαλιστικό φορέα των γονέων,  ιδιώτη γιατρό συμβεβλημένο ή όχι με τον   
      ΕΟΠΥΥ. Προσοχή: το Α.Δ.Υ.Μ. δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί άμεσα, αλλά μπορεί να  
      κατατεθεί ως 14/09/2020. 
 

4. Επίδειξη του Βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ή άλλο στοιχείο: Να αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει όλα  
      τα προβλεπόμενα εμβόλια για την ηλικία του. 
 

5. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του παιδιού   
      (λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, μισθωτήριο συμβόλαιο, φορολογική δήλωση Ε1). 
 

6. Βεβαίωση φοίτησης σε Νηπιαγωγείο.         
                                                                    

                                                                        Ο Διευθυντής του Σχολείου 
 

Παπαγεωργίου Αχιλλέας 
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