
 

 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

1. ΔΓΓΡΑΦΔ ΝΗΠΙΩΝ 

     Σην λεπηαγωγείν θνηηνύλ δύν ειηθίεο λεπίωλ: 

1. Η πξώηε ειηθία ( νήπια ) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο 

ζπκπιεξώλνπλ ειηθία πέληε (5) εηώλ (πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2007).  

Η θνίηεζε ηωλ λεπίωλ πξώηεο ειηθίαο είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΚΗ. 

2. Η δεύηεξε ειηθία ( ππονήπια ) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο 

ζπκπιεξώλνπλ ειηθία ηεζζάξωλ (4) εηώλ (πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2008) . 

Η θνίηεζε ηωλ λεπίωλ δεύηεξεο ειηθίαο είλαη ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ. 

Μετά την εγγπαυή  όλων των   νηπίων    (Α΄ ηλικίαρ), οι όποιερ κενέρ θέσειρ σςμπληπώνονται από 

νήπια Β΄ ηλικίαρ ( ππονήπια).  

     Για την εγγπαυή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται :  

    α.  Πηζηνπνηεηηθό    γέλλεζεο,   Γήκνπ    ή    Κνηλόηεηαο,   πνπ    λα      θαλεξώλεη     ηελ    εγγξαθή   ηνπ   

         καζεηή ζηα νηθεία Μεηξώα  ή  Γεκνηνιόγηα, ην  νπνίν  εθδίδεηαη ην  ηειεπηαίν πξηλ από ηελ εγγξαθή   

        ηξίκελν   θαη   ζην  νπνίν  αλαγξάθεηαη  νινγξάθωο  θαη   αξηζκεηηθώο  ε   εκεξνκελία   γέλλεζεο.   Η    

        αλαδήηεζε  ηνπ  πηζηνπνηεηηθνύ  γίλεηαη απηαπάγγειηα από ηνλ/ηελ Πξνϊζηάκελν/ε  ηoπ Nεπηαγωγείνπ 

        κέζω ηωλ Γεκνηνινγίωλ ηωλ Γήκωλ. 

   β.  Δπίδεημε   ηνπ   βηβιηαξίνπ  ή   πξνζθόκηζε    άιινπ   ζηνηρείνπ,   ζην   νπνίν   θαίλεηαη  όηη  έγηλαλ  ηα  

        πξνβιεπόκελα εκβόιηα. 

   γ.  Πηζηνπνηεηηθό νδνληνινγηθήο εμέηαζεο. 

   δ. Κάζε   απνδεηθηηθό  ζηνηρείν  ( ινγαξηαζκόο  ΓΔΗ,   ΟΤΔ,   κηζζωηήξην  ζπκβόιαην  θ.α.)  ή  ππεύζπλε    

      δήιωζε  ηνπ γνλέα ή θεδεκόλα, από ην νπνίν θαίλεηαη ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ λεπίνπ. 

   ε. Γήιωζε ηνπ γνλέα όηη αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα ηελ αζθαιή πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε ηνπ λεπίνπ.  

    

        Η πξνζθόκηζε ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα εγγξαθή γίλεηαη από 1 μέσπι 21 Ιοςνίος 2012.  

 

2.   ΔΓΓΡΑΦΔ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗΝ Α΄ ΣΑΞΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ  ΥΟΛΔΙΟΤ 

 

  Σηελ Α΄ Τάμε ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ εγγξάθνληαη νη καζεηέο , νη νπνίνη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο  

 εγγξαθήο ζπκπιεξώλνπλ ειηθία έμη (6) εηώλ (πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο 2006).  

 

Για την εγγπαυή στην Α' τάξη απαιτούνται: 

 

  α. Πηζηνπνηεηηθό    γέλλεζεο,   Γήκνπ   ή    Κνηλόηεηαο,    πνπ      λα      θαλεξώλεη     ηελ      εγγξαθή     ηνπ    

      καζεηή  ζηα  νηθεία Μεηξώα  ή  Γεκνηνιόγηα, ην  νπνίν εθδίδεηαη  ην  ηειεπηαίν  πξηλ  από  ηελ  εγγξαθή    

     ηξίκελν   θαη   ζην   νπνίν   αλαγξάθεηαη   νινγξάθωο   θαη   αξηζκεηηθώο   ε    εκεξνκελία    γέλλεζεο.  Η  

     αλαδήηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ  γίλεηαη  απηαπάγγειηα   από   ηνλ/ηελ  Γ/ληή/Γ/ληξηα  ηνπ   Σρνιείνπ κέζω  

     ηωλ Γεκνηνινγίωλ ηωλ Γήκωλ. 

 β. Δπίδεημε  ηνπ  βηβιηαξίνπ πγείαο  ηνπ  καζεηή  ή    πξνζθόκηζε   άιινπ  ζηνηρείνπ,   ζην νπνίν θαίλεηαη όηη   

     έγηλαλ ηα πξνβιεπόκελα εκβόιηα. 

 γ. Πηζηνπνηεηηθό νδνληνινγηθήο εμέηαζεο (έλζεην έληππν ζην Βηβιηάξην Υγείαο Παηδηνύ). 

 δ.Πηζηνπνηεηηθό Οθζαικνινγηθήο θαη θαξδηνινγηθήο εμέηαζεο  από Ννζνθνκείν  ή ηδηώηε γηαηξό. 

 ε. Κάζε  απνδεηθηηθό   ζηνηρείν  ( ινγαξηαζκόο  ΓΔΗ,   ΟΤΔ,   κηζζωηήξην    ζπκβόιαην  θ.α. ) , από  ην νπνίν     

    θαίλεηαη ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ καζεηή. 

 ζη. Βεβαίωζε    παξαθνινύζεζεο    λεπηαγωγείνπ,   ε    νπνία    ζα   εθδνζεί   από   ηνλ/ηελ   Πξνϊζηάκελν/λε   

      ηνπ Νεπηαγωγείνπ. 

    Η πξνζθόκηζε ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα εγγξαθή γίλεηαη από 1 μέσπι 21 Ιοςνίος 2012. 
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                                           ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. ΛΔΤΚΑΓΑ       


