Εγγραφή μαθητών ςτην Πρώτη Σάξη
του 6ου Δημοτικοφ ςχολείου ταυροφπολησ
Α

Α

*φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ §3 του άρκρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 ), το άρκρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159 /1-8-2008)
και το άρθρο 11 του Ν.4229/2014]

ΠΟΣΕ ;

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφζσ των μακθτών που κα φοιτιςουν
ςτθν Πρώτη Σάξη Δθμοτικοφ χολείου κατά τθ ςχολικι χρονιά 2014-2015,
αρχίηουν τθ Δευτζρα 2 Ιουνίου 2014 και
λιγουν τθν Παραςκευή 20 Ιουνίου 2014

παιδιά που γεννικθκαν από 1-1-2008 μζχρι και 31-12-2008
1. Αίτηςη-Τπεφθυνη Δήλωςη

Θα τθν πάρετε από το χολείο και κα ςυμπλθρώςετε
τα απαραίτθτα ςτοιχεία

2. Πιςτοποιητικό Γζννηςησ*

Με τθν αίτθςι ςασ ςτο ςχολείο μασ, να αναηθτθκεί
αυτεπάγγελτα
Θα τθν πάρετε από το Νθπιαγωγείο

3. Βεβαίωςη παρακολοφθηςησ Νηπιαγωγείου
4.

Εμβόλια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

Επίδειξθ του Βιβλιαρίου υγείασ του μακθτι
ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου ςτο οποίο να φαίνεται
ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

5. Ατομικό Δελτίο Τγείασ Μαθητή
Οι ειδικότθτεσ των ιατρών που ζχουν τθ
δυνατότθτα κατάρτιςθσ και ςυμπλιρωςθσ και τθν
ευκφνθ υπογραφισ του Α.Δ.Τ.Μ. είναι παιδίατροι
ι γενικοί ιατροί ι, ςε ειδικζσ περιπτώςεισ,
πακολόγοι.

Σο Α.Δ.Τ.Μ. καταρτίηεται και ςυμπλθρώνεται από ιατροφσ των
οικείων Μονάδων Τγείασ του Πρωτοβάκμιου Εκνικοφ Δικτφου Τγείασ
(Κζντρα Τγείασ, Πολυδφναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ι των
Εξωτερικών Ιατρείων των Νοςθλευτικών Ιδρυμάτων ι των ιδιωτών
ιατρών ςυμβεβλθμζνων με τον Εκνικό Οργανιςμοφ Παροχισ
Τπθρεςιών Τγείασ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.) ι τον αντίςτοιχο αςφαλιςτικό φορζα
των γονζων και κθδεμόνων ι από ιδιώτεσ ιατροφσ (χωρίσ ςφμβαςθ με
αςφαλιςτικά ταμεία.

Ζντυπο κα ςασ δοκεί από το ςχολείο μασ
(Να προςκομιςτεί το αργότερο μζχρι 30 επτεμβρίου 2014)

9. Αποδεικτικό διεφθυνςησ κατοικίασ

Αποδεικτικό ςτοιχείο από το οποίο φαίνεται θ
διεφθυνςη κατοικίασ τθσ οικογζνειασ του μακθτι
(ςυμβόλαιο μίςκωςθσ κατοικίασ, λογαριαςμόσ ΔΕΗ, ΟΣΕ,
ΕΤΑΘ, κινθτισ τθλεφωνίασ ι φορολογικι διλωςθ)
10. Αν οι γονείσ είναι διαηευγμζνοι, δικαςτική απόφαςη επιμζλειασ ι ιδιωτικό ςυμφωνητικό

11. Εάν το παιδί πάςχει από χρόνια αςκζνεια, ςχετικι Ιατρική Γνωμάτευςη
12. Εάν το παιδί ζχει διαγνωςμζνθ μακθςιακι δυςκολία, διάγνωςθ από ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ι Ιατροπαιδαγωγικό
Κζντρο

Οι αλλοδαποί μακθτζσ εγγράφονται ςτθν Α' τάξθ προςκομίηοντασ
τα δικαιολογητικά που αναφζρονται παραπάνω
κακώσ και πιςτοποιητικό γζννηςησ ι αντίγραφο διαβατηρίου επίςημα μεταφραςμζνα
χωρίσ τθ δζςμευςθ τθσ θμερομθνίασ ζκδοςθσ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Α Π Α Ι Σ Ο Τ Μ Ε Ν Α

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Ι Κ Α

ΠΟΙΟΙ ;

τθν Πρώτθ Σάξθ Δθμοτικοφ χολείου κα εγγραφοφν υποχρεωτικά φζτοσ

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ,
απευκυνκείτε ςτον Διευκυντι του Δθμοτικοφ χολείου κ. Νεςτορίδη Ιωάννη
ι ςτο τθλζφωνο 2310650852
από τισ 8.00 ωσ τισ 14.00 τισ εξισ θμζρεσ του Ιουνίου:
(Οι διακζςιμεσ θμζρεσ μπορεί να αλλάξουν χωρίσ προειδοποίθςθ)
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