
Εγγραφή μαθητών/τριών στην Πρώτη Τάξη του  6ου  Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης 
[ Σύμφωνα την παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109) , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25)} 

και το υπ΄ αρ. Φ.6/18474/Δ1 18-2-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ ΑΔΑ:6ΖΩΦ46ΜΤΛΗ-ΟΑΖ) 
  

ΠΟΤΕ  ; 

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Πρώτη Τάξη Δημοτικού Σχολείου κατά τη σχολική  

χρονιά 2022-2023, αρχίζουν την  Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και λήγουν την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022. 

 Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια του πληθυσμού λόγω της διασποράς του COVID 19, παρακαλούμε τους γονείς που 
επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής του παιδιού τους στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2022-2023, να προσέρχονται  στο σχολείο  μας  

ΜΟΝΟ μετά  από  τηλεφωνικό  ραντεβού  στο 2310650852  από τις 10.00 ως τις 13.00 ,  έτσι  ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. 
 

 
ΠΟΙΑ ; Στην Πρώτη Τάξη Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν φέτος τα παιδιά που γεννήθηκαν από  1-1-2016  μέχρι και   31-12-2016 

 

ΑΠΟ  
   ΠΟΥ  ; 

 

Όρια της σχολικής περιφέρειας 
 

Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: ΣΙΝΑ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΛΕΩΦ. ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΚΡΙΤΑ, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (μονά), ΔΑΒΑΚΗ. ΗΛΕΚΤΡΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (πάρκο), ΣΙΝΑ 
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 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση 
Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα 

Θα τις πάρετε από το Σχολείο ή την ιστοσελίδα του σχολείου και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα 
στοιχεία.                http://6dimotikostavroupolis.weebly.com/ 

2. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας* 
    

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ                Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ίδιο το Σχολείο 

3. Επίδειξη του Βιβλιαρίου υγείας του Παιδιού ή 
προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται 
ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια 

 Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου υγείας ( Β.Υ.Π.) του παιδιού ή άλλου στοιχείου στο οποίο να 
φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια 

4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας 
Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και 
συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι 
ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. 

Έντυπο θα σας δοθεί από το σχολείο ή θα το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του σχολείου 
http://6dimotikostavroupolis.weebly.com/ . Με Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να προσκομιστεί μέχρι το 
τέλος του σχολικού έτους 2021-2022. 

5. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας   Αποδεικτικό στοιχείο (Πρωτότυπο ή φωτοτυπία) από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας 

του/της μαθητή/τριας σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας [άρ. 5 ΠΔ 79/2017 (Α’ 109) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α’ 142)] στα ονόματα των γονέων.  

(συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας, λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ή φορολογική δήλωση) 

6. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου  Το Πιστοποιητικό Φοίτησης εκδίδεται στις 15 Ιουνίου 2022. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού 
φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης». 

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α' τάξη προσκομίζοντας  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω καθώς και  

πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη γέννησης επίσημα μεταφρασμένα. 

 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ  

Για περισσότερες πληροφορίες, 
απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου στο τηλέφωνο 2310650852 

 

http://6dimotikostavroupolis.weebly.com/
http://6dimotikostavroupolis.weebly.com/

