
2o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ  

     «Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ»                                            

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Πληροφορούμε τους γονείς ότι οι εγγραφές των μαθητών/-τριων που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη 

το σχολικό έτος 2018-2019  θα γίνονται στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου από την Τετάρτη 2 

Μαΐου 2018 έως και την Παρασκευή  19 Μαΐου 2018 τις εργάσιμες ημέρες  και τις ώρες  9:00-13:00. 

 Κάθε εγγραφή μαθητή μετά την ημερομηνία αυτή είναι εκπρόθεσμη και γίνεται μόνο ύστερα από 

συνεννόηση με τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά  σε σχολείο που έχει τη δυνατότητα να τον δεχτεί.    

             Στην Α΄ τάξη θα  φοιτήσουν  το σχολικό  έτος  2018 – 2019  τα   παιδιά  που γεννήθηκαν από          

1-1- 2012 μέχρι και 31-12-2012. 

              Τα  δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την εγγραφή είναι τα ακόλουθα : 

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το σχολείο και θα συμπληρώσετε 

    τα απαραίτητα στοιχεία. 

2. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού,  όπου θα φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

                  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό. 

                  4. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή. 

(συμβόλαιο οικίας, λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεφώνου ή ύδρευσης,  

ενοικιαστήριο, φορολογική δήλωση  ή  υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86) 

                  5. Βεβαίωση φοίτησης την οποία θα πάρετε από το Νηπιαγωγείο.(Σε περίπτωση μη φοίτησης 

σε Νηπιαγωγείο ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση στον Δ/ντή Π/θμιας 

Εκπαίδευσης Πειραιά, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.) 

                  6.   Ληξιαρχική πράξη γέννησης μόνο για τους αλλοδαπούς μαθητές. 

               Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 

               Ιατρική γνωμάτευση αν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια. 

               Γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία. 

               Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή 

διάστασης). 

                Το Α.Δ.Υ.Μ.  μπορεί  να προσκομισθεί, για την εξυπηρέτηση των γονέων, έως τις 11-09-2018. Σε 

διαφορετική περίπτωση οι μαθητές δε θα μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

                 Για την εγγραφή μαθητών στο  Ολοήμερο πρόγραμμα, απαιτείται  επιπλέον  η συμπλήρωση 

ειδικής αίτησης-δήλωσης  που  θα  βρείτε  στο  σχολείο  μας . 

                 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στον 

Διευθυντή στο τηλέφωνο 210 4256250. 

        

                                                                                           Αγ. Ι. Ρέντης  23-4-2018  

                                                                                       Ο  Διευθυντής  του Σχολείου 

                                                                                                                                      

                                                                                           Αδάκτυλος  Σίμος 


