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Κατερίνη 22-5-2014
Αριθμ. Πρωτ. : Φ.19/4077

ΠΡΟΣ : 1) Σχολικές Μονάδες Π.Ε. Πιερίας
2)Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων
Π.Ε. Πιερίας
(Διά των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων )
3)Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Κατερίνης

ΚΟΙΝ : 1) Μ.Μ.Ε. - Ιστοσελίδα
2) Φ. Αρχείου
ΘΕΜΑ : «Εγγραφές - Μετεγγραφές 2014 »
ΣΧΕΤ : 1) Π.Δ. 200/98 "Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων"
2)Π.Δ. 201/98 "Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων"
3)Α.Π.:Φ.6/312/79651/Γ1/21-5-2014 της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. / Τμήμα Γ΄ Μαθητικών Θεμάτων
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες
Π.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2014-15 – Λήξη σχολικού έτους 2013-2014"
4) Α.Π.:Φ.6/311/79278/Γ1/21-5-2014 των Διευθύνσεων Σπουδών Π.Ε. & Φυσικής Αγωγής /Τμήματα Α΄
και Γ΄ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Καθορισμός του τύπου, του
περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και
αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)"

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ενημερώνει ότι οι εγγραφές των
μαθητών και των νηπίων για το σχολικό έτος 2014-15 αρχίζουν την Δευτέρα 2 Ιουνίου και
λήγουν την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα νήπια της πρώτης ηλικίας
(που γεννήθηκαν το έτος 2009) για τα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Ακολουθεί η
εγγραφή των νηπίων της δεύτερης ηλικίας ( που γεννήθηκαν το έτος 2010) για τα οποία η
φοίτηση είναι προαιρετική.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται οι μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου 2014
συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών ( έτος γέννησης 2008).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις εγγραφές:
ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑ – ΠΡΟΝΗΠΙΑ –
Α’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
• Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού1 (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο –
νηπιαγωγείο)
• Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο
φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
• Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
• Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας 2 ( λ.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού
τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας με συμβαλλόμενο κάποιον από τους γονείς ή
τον ορισμένο ως κηδεμόνα παραλαβής του παιδιού) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ - ΠΡΟΝΗΠΙΑ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

• Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι
αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή
προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

• Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου/
Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.



Για να εγγραφεί μαθητής, που δε φοίτησε σε νηπιαγωγείο, στην Α΄ Δημοτικού, θα
πρέπει να γίνει δεκτή από το Διευθυντή Α΄/θμιας Εκπ/σης σχετική αίτηση των
γονέων/κηδεμόνων του, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης,
διαφορετικά αν δε γίνει αποδεκτή η αίτηση εγγράφεται στο νηπιαγωγείο.

 Τα ασφαλισμένα παιδιά στον ΕΟΠΠΥ μπορούν να προσέρχονται στους ιατρούς των
Μονάδων Υγείας (τηλεφων. ραντεβού στο 14784) και στους συμβεβλημένους ιδιώτες
ιατρούς με τον Οργανισμό για δωρεάν εξέταση και χορήγηση του Ατομικού Δελτίου
Υγείας.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι γονείς και κηδεμόνες καθώς και οι Σύλλογοι
Γονέων και Κηδεμόνων όλων των σχολικών μονάδων της Πιερίας και να αναρτηθεί το
παρόν Δελτίο Τύπου στους Πίνακες Ανακοινώσεων των σχολείων.

Σε καμία περίπτωση δε δημιουργούνται τμήματα με εγγραφές πέραν της
οργανικότητας αν δεν υπάρξει συνεννόηση με τη Δ/νση Π.Ε. Πιερίας. Είμαστε βέβαια σε
αναμονή της παράδοσης των τριών Δημοτικών σχολείων και του Ειδικού σχολείου και
Νηπιαγωγείου για την τελική και οριστική αναδιάρθρωση των ΟΡΙΩΝ της Κατερίνης και
αξιοποίηση των υποδομών στέγασης των μαθητών και Νηπίων η οποία θα προταθεί από τη
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, θα εγκριθεί από τον Δ/ντή Π.Ε. Πιερίας και θα υλοποιηθεί από
τους Δ/ντές-ριες των σχολικών μονάδων.
Ο Διευθυντής Π. Ε. Πιερίας
Κρίτογλου Αστέριος
Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτηση του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο
πιστοποιητικό γέννησης
2
Μόνο για τους μαθητές – νήπια που κατοικούν σε Δήμους, όπου λειτουργούν περισσότερες από μία σχολικές
μονάδες και υφίστανται περιοχές εγγραφής
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