
Ξεκίνηζαν οι εγγραθές ζηo Ειδικό Δημοηικό ηοσ Περάμαηος 

Η Σσολική Μονάδα Γιδικήρ Αγυγήρ και Γκπαίδεςζηρ ηηρ πεπιοσήρ μαρ δεν έσει Γιδικό 

Νηπιαγυγείο αλλά δέσεηαι ηην εγγπαθή νηπίυν με ηη δημιοςπγία Πποβαθμίδαρ. Το 

Δημόζιο Γιδικό Δημοηικό Σσολείο  ηος Πεπάμαηορ μποπεί και ππέπει να ζςνεσίζει 

να  λειηοςπγεί γιαηί έσει αποδείξει επανειλημμένα όηι πποζθέπει ςτηλήρ ποιόηηηαρ 

Γκπαίδεςζη και Αγυγή. 

Ωρ ππορ ηιρ εγγπαθέρ: 

Α) Το ζσολείο δεν έσει Γιδικό Νηπιαγυγείο. Έσει όμυρ Πξνβαζκίδα ζηην οποία 

εγγπάθει μαθηηέρ πος είναι για λεπηαγωγείν. Σηην Πξνβαζκίδα ηος 

ζσολείος εγγπάθονηαι νήπια  πος ζςμπληπώνοςν ηην 31ε Δεθεκβξίνπ ηος έηοςρ 

εγγπαθήρ, ηλικία πένηε (5) ή ηεζζάπυν (4) εηών. Το ζσολικό έηορ 2020-21, 

εγγπάθονηαι ζηην Πποβαθμίδα νήπια πος γεννήθηκαν ηα έηη 2015 και 2016 

ανηίζηοισα. Η θνίηεζε δύλαηαη λα δηαξθέζεη ωο ην 7ν έηνο ηεο ειηθίαο. 

 

 Β) Σην Γηδηθό Δεκνηηθό Σρνιείν εγγπάθονηαι μαθηηέρ/ηπιερ πος ζςμπληπώνοςν 

ηην 31η Δεκεμβπίος ηος έηοςρ εγγπαθήρ, ηλικία έξι (6) εηών και άνυ. Το ζσολικό έηορ 

2020-21 ζηην Α’ Τάξη ηυν Γιδικών  Δημοηικών  Σσολείυν  θα θοιηήζοςν οι 

μαθηηέρ/ηπιερ πος γεννήθηκαν από 1-1-2014 έωο 31-12-2015. 

 

Γ) Η εγγπαθή και θοίηηζη μαθηηών/ηπιών ζε Γιδικό Νηπιαγυγείο ή ζε Γιδικό 

Δημοηικό Σσολείο ππαγμαηοποιείηαι καηόπιν ζσεηικήρ γνυμάηεςζηρ ηος Κ.Γ.Σ.Υ ή 

επίζημος αναγνυπιζμένος Ιαηποπαιδαγυγικού Κένηπος. (Γιδικά για ηη θεηινή 

ζσολική σπονιά λόγο ηος κοπυνοφος  η εγγπαθή μποπεί να ππαγμαηοποιηθεί και με 

ςπεύθςνη δήλυζη ηος γονέα- κηδεμόνα μέσπι  ηην έκδοζη γνυμάηεςζηρ). 

 

Δ) Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ 

Πξνβαζκίδα ηνπ Γηδηθνύ Σρνιείνπ είλαη: 

α) Αίηεζε εγγξαθήο-Υπεύζπλε δήιωζε από ηοςρ γονείρ/κηδεμόνερ ηυν 

μαθηηών/ηπιών, 

β) Σρεηηθή γλωκάηεπζε ηνπ νηθείνπ Κ.Γ.Σ.Υ. 

γ) Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ην νπνίν αλαδεηεί ην Νεπηαγωγείν. 

δ) Υπεύζπλε δήιωζε ηος γονέα/κηδεμόνα για ηο ππόζυπο/α πος 

αναλαμβάνει/νοςν ηην πποζέλεςζη και αποσώπηζη ηος/ηηρ μαθηηή/ηπιαρ, είηε 

μεηαθέπεηαι με ζσολικό είηε όσι (ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηο ένηςπο ηηρ αίηηζηρ-

ςπεύθςνηρ δήλυζηρ). 

ε) Γπίδεημε ηνπ Βηβιηαξίνπ Υγείαο ηος Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή πποζκόμιζη άλλος 

ζηοισείος, ζηο οποίο θαίνεηαι όηι έγιναν ηα πποβλεπόμενα εμβόλια. 



ζη) Τν Αηνκηθό Δειηίν Υγείαο καζεηή/ηξηαο (Α.Δ.Υ.Μ.) 

δ) Απνδεηθηηθό ζηνηρείν, από ηο οποίο διαπιζηώνεηαι η δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηος 

μαθηηή, πποκειμένος ο μαθηηήρ  να εγγπάθεηαι ζηα όπια ηηρ ζσολικήρ πεξηθέξεηαο 

πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε Σ.Μ.Γ.Α.Γ. 

Γ) Για ηοςρ μαθηηέρ πος ππόκειηαι να εγγπαθούν ζηο Δεκνηηθό, απαιηείηαι επιπλέον 

βεβαίωζε  Φνίηεζεο Νεπηαγωγείνπ ή Γηδηθνύ Νεπηαγωγείνπ. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε: 

1. Ειδικό Δημοηικό Περάμαηος – ηηλ. 2104415600 
2. e-mail : mail@dim-eid-peram.att.sch.gr 

 

 

Η καηαληκηική ημεπομηνία για ηιρ εγγπαθέρ είναι η 29η  Μαΐος 2020. Μεηά από 

ηηλεθυνική επικοινυνία μποπείηε να πποζέλθεηε  ζηα ζσολεία για πεπαιηέπυ 

ενημέπυζη ή για ηην πποζκόμιζη ηυν δικαιολογηηικών εγγπαθήρ. 
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