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ΔΓΓΡΑΦΔ  ΜΑΘΗΣΩΝ / ΣΡΙΩΝ  ΣΗΝ  Α΄  ΣΑΞΗ 2021 - 2022 

      αο ελεκεξώλνπκε όηη νη εγγπαθέρ ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ Α΄ ηάξη γηα ην ζρνιηθό έηνο 2021-2022 
ζα γίλνπλ ην δηάζηεκα 1 έωρ 19  Μαπηίος 2021. Φέηνο εγγξάθνληαη ηα παηδηά, πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 
2015 (από 1/1/2015 έωο θαη 31/12/2015). Γηα λα θιείζεηε πανηεβού εγγπαθήρ, κπνξείηε λα ηειεθωλείηε 
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώπερ 11.00 – 15.00 ή λα ζηείιεηε email ζην mail@5dim-kamat.att.sch.gr ή γηα  
λα δεηήζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εγγξαθέο ζηελ Α΄ ηάμε. Πποζοσή:  Καηά ηελ 
πξνζέιεπζή ζαο ζην ζρνιείν λα ηεξεζνύλ ηα απαηηνύκελα  κέηξα απνθπγήο δηαζπνξάο ηνπ θνξνλν νύ  
(κάζθεο, απνζηάζεηο), όπωο ζπζηήλεη ν ΔΟΓΤ.  
   Σα όξηα ηνπ ζρνιείνπ πεξηθιείνληαη από ηηο νδνύο: Λ. Φπιήο (δπγά) – Καλάξε – Ρεζύκλνπ - νπιίνπ 
(κνλά 51-71) - 25εο Μαξηίνπ - Δεξβελαθίωλ (κνλά 1-45) - Κ. Παιακά (δπγά από 86 ) - Καπνδηζηξίνπ 
(κνλά) - Αγ. ππξίδωλα (δπγά). Θα βξείηε ράξηε κε ηα όξηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο: 

https://drive.google.com/open?id=1YWOCF2CJkY3GZ0RcpnEvbfuLOcs&usp=sharing 
 

Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά εγγπαθήρ: 
 

1. Αίηηζη – Τπεύθςνη Γήλωζη εγγπαθήρ: ρνξεγείηαη από ην ζρνιείν θαη ζπκπιεξώλεηαη  
 από ηνπο δύν γνλείο. 
 

2. Πιζηοποιηηικό γέννηζηρ από ηον Γήμο:   Προζοχή: αλαδεηείηαη από ην ζρνιείν ππεξεζηαθά. 
 

3. Αηομικό Γεληίο Τγείαρ Μαθηηή (Α.Γ.Τ.Μ.): Υνξεγείηαη από ην ζρνιείν θαη αργόηερα μες ζηο  
καλοκαίρι ζπκπιεξώλεηαη από παηδίαηξν ή γεληθό ηαηξό ή ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο από παζνιόγν ζε 
Μνλάδεο Τγείαο, Εμωηεξηθά Ιαηξεία, Κέληξα Τγείαο, αζθαιηζηηθό θνξέα ηωλ γνλέωλ, ηδηώηε γηαηξό 
ζπκβεβιεκέλν ή όρη κε ηνλ ΕΟΠΤΤ.  

      Προζοχή: ην Α.Γ.Τ.Μ. δεν χρειάζεηαι να προζκομιζηεί άμεζα, αιιά κπνξεί λα θαηαηεζεί                      

      ωο 13/09/2021, δειαδή όζν πην θνληά ζηνλ επηέκβξε ηόζν θαιύηεξα. 
 

4.   Δπίδειξη ηος Βιβλιαπίος εμβολίων ηνπ παηδηνύ: Να θαίλεηαη όηη έρνπλ γίλεη ηα εκβόιηα πνπ  

      πξνβιέπνληαη θαη είλαη εληαγκέλα ζην Εζληθό Πξόγξακκα Εκβνιηαζκώλ. 

5.   Αποδεικηικό ζηοισείο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε διεύθςνζη καηοικίαρ ηνπ παηδηνύ   

     (ινγαξηαζκόο ΓΔΗ, ΔΤΓΑΠ, κηζζωηήξην ζπκβόιαην, θνξνινγηθή δήιωζε Δ1). 
 

6. Βεβαίωζη θοίηηζηρ ζε Νηπιαγωγείο: ρνξεγείηαη από ην Νεπηαγωγείν θνίηεζεο. 
 

7. Δθόζνλ επηζπκείηε ηε θοίηηζη ηος παιδιού ζαρ ζηο Ολοήμεπο, ζα ππνβάιεηε ζρεηηθή αίηεζε πνπ  
       ζα πάξεηε από ην ζρνιείν.          
                                                                    

                                                                        Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ 
 

Παπαγεωξγίνπ Αρηιιέαο 
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