
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Από τθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ ανακοινώνεται ότι για το 
ςχολικό ζτοσ 2019-2020 οι εγγραφζσ των νθπίων και των μακθτών/τριών Α’ τάξθσ 
Δθμοτικοφ Σχολείου κα πραγματοποιθκοφν από 6 έως 20 Μαΐου 2019. 

ΕΓΓΡΑΦΕ ΝΗΠΙΩΝ  

Στα Νθπιαγωγεία εγγράφονται μακθτζσ/τριεσ που τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ 
εγγραφισ ςυμπλθρώνουν τθν θλικία των τεςςάρων (4) ετών και μακθτζσ/τριεσ που 
τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ ςυμπλθρώνουν τθν θλικία πζντε (5) ετών. 
Συγκεκριμζνα, εγγράφονται ςτα Νθπιαγωγεία για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020, 
μακθτζσ γεννθμζνοι το 2015 και 2014 αντίςτοιχα και τα Νθπιαγωγεία υποχρεοφνται 
να δεχτοφν όλεσ τισ αιτιςεισ νθπίων και προνθπίων που ζχουν γεννθκεί αυτά τα 
ζτθ. 

Για τθν εγγραφι ςτο νθπιαγωγείο απαιτοφνται:  

α) Αίτθςθ εγγραφισ – Υπεφκυνθ διλωςθ  
β) Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ των μακθτών (αναηθτείται από το Νθπιαγωγείο μζςω   
     του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «myschool» από τον ΟΠΣΥΔ, ςφμφωνα με τθν  
     υπ΄ αρ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκφκλιο του ΥΠΠΕΘ). 
γ) Αποδεικτικό ςτοιχείο από το οποίο, κατά τθν κρίςθ του Προϊςτάμενου/-νθσ ι του  
    Δ/ντι/-ντριασ του Νθπιαγωγείου, φαίνεται θ διεφκυνςθ κατοικίασ του μακθτι. 
δ) Υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα/κθδεμόνα ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν  
    αςφαλι προςζλευςθ και αποχώρθςθ του νθπίου. 
ε) Επίδειξθ του βιβλιαρίου υγείασ του μακθτι, ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου, ςτο  
    οποίο φαίνεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
ςτ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείασ Μακθτι, ςφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ.  
      Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκφκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.) 
 

ΕΓΓΡΑΦΕ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗΝ Αϋ ΣΑΞΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

Στθν Α΄ Τάξθ του Δθμοτικοφ Σχολείου εγγράφονται οι μακθτζσ/τριεσ, οι οποίοι/εσ 
ςτισ 31 Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ ςυμπλθρώνουν θλικία ζξι (6) ετών (ζτοσ 
γζννθςθσ 2013). 
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Για τθν εγγραφι ςτθν Α’ τάξθ απαιτοφνται: 

 α. Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ Διμου ι Κοινότθτασ (αναηθτείται από τισ ςχολικζσ    
      μονάδεσ μζςω του Πλθροφορικοφ Συςτιματοσ myschool του ΥΠΠΕΘ – 
      Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).  
β. Επίδειξθ του Βιβλιαρίου Υγείασ του Παιδιοφ (Β.Υ.Π.), ι προςκόμιςθ άλλου  
     ςτοιχείου, ςτο οποίο φαίνεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.  
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείασ Μακθτι, ςφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ.  
    Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκφκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)  
δ. Αποδεικτικό ςτοιχείο από το οποίο, κατά τθν κρίςθ του Διευκυντι του ςχολείου,  
    φαίνεται θ διεφκυνςθ κατοικίασ του μακθτι.  
ε. Βεβαίωςθ Φοίτθςθσ που εκδίδεται από το Νθπιαγωγείο και Πιςτοποιθτικό   
    Φοίτθςθσ Νθπιαγωγείου για τθν εγγραφι ςτο Δθμοτικό. 

τθν περίπτωςθ των μακθτϊν/-τριϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ οι γονείσ/κθδεμόνεσ ςυνυποβάλλουν γνωμάτευςθ από Κ.Ε..Τ. ι 

δθμόςιο ιατροπαιδαγωγικό κζντρο ι άλλθ αρμόδια δθμόςια υπθρεςία. 

Επιςθμαίνεται ότι θ γνωμάτευςθ αυτι δεν αποτελεί προχπόκεςθ εγγραφισ του 

μακθτι/τριασ ςτο νθπιαγωγείο, διευκολφνει όμωσ τθν οργάνωςθ για υποςτιριξθ 

μακθτϊν με ΕΕΑ. 

το 19ο Δθμοτικό χολείο κα εγγραφοφν οι μακθτζσ/τριεσ του 22ου Νθπιαγωγείου 

Κοηάνθσ (Βιοκλιματικό – ΖΕΠ) και οι μακθτζσ/τριεσ των Δθμοτικϊν χολείων των 

νότιων ςχολικϊν περιφερειϊν τθσ πόλθσ, των οποίων οι γονείσ επικυμοφν να 

εγγράψουν τα παιδιά τουσ ςτο παραπάνω πρότυπο Βιοκλιματικό ςχολείο με 

διαςφαλιςμζνθ τθ μετακίνθςι τουσ, οι μακθτζσ του οικιςμοφ ΖΕΠ, του Αργίλου, 

του Κλείτου, του Πρωτοχωρίου, των υπαλλιλων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Μακεδονίασ, των υπαλλιλων του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ. 

Επίςθσ, ςτο 22ο Νθπιαγωγείο (Βιοκλιματικό – ΖΕΠ), κα εγγραφοφν τα προνιπια 

των οικιςμϊν τθσ ΖΕΠ, του Αργίλου, των υπαλλιλων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Μακεδονίασ, των υπαλλιλων του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ  και όλων 

των Νθπιαγωγείων τθσ πόλθσ τθσ Κοηάνθσ, των οποίων οι γονείσ επικυμοφν να 

εγγράψουν τα παιδιά τουσ ςτο παραπάνω πρότυπο Βιοκλιματικό ςχολείο, με 

διαςφαλιςμζνθ τθ μεταφορά τουσ ςτο Νθπιαγωγείο. Προτεραιότθτα κα δοκεί ςτα 

Νθπιαγωγεία που λειτουργοφν ςε ενοικιαηόμενουσ χϊρουσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. 

 

Ο Αναπλθρωτισ Δ/ντθσ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ 
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