3ο Νθπιαγωγείο Γζρακα
ΕΓΓΡΑΦΕ ΝΗΠΙΩΝ
1. Στο Νθπιαγωγείο για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018 εγγράφονται τα παιδιά που είναι γεννθμζνα το 2012 και το 2013
Η προςκόμιςθ των δικαιολογθτικών για εγγραφι γίνεται από 2 μζχρι 19 Μαΐου 2017
2.) Tα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι ςτο νθπιαγωγείο είναι τα εξισ:
1. Επίδειξθ του Βιβλιαρίου Υγείασ του Παιδιοφ (Β.Υ.Π.) ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου, ςτο οποίο φαίνεται ότι
ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
2. Αποδεικτικό διεφκυνςθσ κατοικίασ (Λογαριαςμόσ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,ΟΤΕ ι μιςκωτιριο ενοικίαςθσ κεωρθμζνο από
τθν εφορία ι εκτυπωμζνο από ΤΑΧΙS NET ι ςυμβόλαιο αγοράσ,όλα ςτο όνομα των γονζων.)
3. Ζντυπα, που κα πάρετε από το Νθπιαγωγείο τθν θμζρα τθσ εγγραφισ και κα κατατεκοφν ςυμπλθρωμζνα και
υπογεγραμμζνα :
α) Υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα με τα παρακάτω ςτοιχεία: 1.Επώνυμο μακθτι2.Όνομα μακθτι3.Όνομα πατζρα
4.Όνομα μθτζρασ 5. Ημερομθνία γζννθςθσ 6.Διμο ςτον οποίο είναι εγγεγραμμζνο το παιδί, ώςτε να γίνει
θλεκτρονικά από το Νθπιαγωγείο θ αναηιτθςθ του πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ.
β) Ατομικό δελτίο υγείασ (Α.Δ.Υ.Μ.) (ςυμπλθρώνεται, ςφραγίηεται και υπογράφεται από γιατρό και μπορεί να
προςκομιςτεί ςτο Νθπιαγωγείο μζχρι 15 Ιουνίου 2017)
γ) Αίτθςθ εγγραφισ -Υπεφκυνθ διλωςθ
δ) Υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν αςφαλι προςζλευςθ και αποχώρθςθ του
νθπίου (ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ζντυπο τθσ αίτθςθσ - υπεφκυνθσ διλωςθσ που κα ςασ δοκεί.)

το προαιρετικό ολοιμερο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου μποροφν να
εγγράφονται με τα επιπλζον δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω :
1) τα νιπια/προνιπια των οποίων εργάηονται και οι δφο γονείσ, προςκομίηοντασ ςχετικι βεβαίωςθ του
φορζα εργαςίασ τουσ ι κάρτα ανεργίασ, ςτθν περίπτωςθ που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφισ δίνεται
και ςτθν περίπτωςθ που προςκομίηεται βεβαίωςθ εργαςίασ από τον ζνα γονζα και κάρτα ανεργίασ από
τον άλλο. Για τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ, ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, αγρότεσ κτλ. αρκεί θ προςκόμιςθ
πρόςφατθσ βεβαίωςθσ του αςφαλιςτικοφ τουσ φορζα ι το πιο πρόςφατο ειδοποιθτιριο πλθρωμισ του
τρζχοντοσ ζτουσ.
2) τα νιπια/προνιπια των οποίων οι γονείσ/κθδεμόνεσ ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ όπωσ:
Ι)πολφτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, γονείσ με χρόνιεσ πακιςεισ/ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα
απεξάρτθςθσ/φυλακιςμζνοι.
II) πολίτεσ τρίτων χωρών που διαμζνουν ςε κζντρα ι ςε δομζσ φιλοξενίασ του ελλθνικοφ κράτουσ ι τθσ
Ύπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ

ΗΜΕΡΕ ΚΑΙ ΩΡΕ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Από 2 ζωσ 19 Μαΐου: 11:40 - 12:40

Γζρακασ 27 - 4 -2017
Η Προϊςταμζνθ του 3ου Νθπιαγωγείου Γζρακα
Κατωπόδθ Ανδρονίκθ

