Δικαιολογηηικά εγγραθής μαθηηών Α΄βάθμιας εκπαίδεσζης.
1. Ηλικία εγγραθής
Η θνίηεζε ζην λεπηαγωγείν είλαη δηεηήο θαη εγγξάθνληαη ζε απηό λήπηα πνπ
ζπκπιεξώλνπλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ειηθία ηεζζάξωλ (4) εηώλ.
Σηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ εγγξάθνληαη καζεηέο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ειηθία έμη (6) εηώλ.
2. Δικαιολογηηικά εγγραθής
Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ απαηηνύληαη:
- Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο δήκνπ ή θνηλόηεηαο
- Δπίδεημε βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ καζεηή, από όπνπ θαίλεηαη όηη έγηλαλ ηα
πξνβιεπόκελα εκβόιηα
- Πηζηνπνηεηηθό νδνληνινγηθήο
εμέηαζεο
-Πηζηνπνηεηηθό νθζαικνινγηθήο
εμέηαζεο
-Πηζηνπνηεηηθό θαξδηνινγηθήο εμέηαζεο
- Απνδεηθηηθό ζηνηρείν, από ην νπνίν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δ/ληή ηνπ ζρνιείνπ,
απνδεηθλύεηαη ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ καζεηή
Τα ίδηα δηθαηνινγεηηθά (κεηαθξαζκέλα) απαηηνύληαη γηα ηελ εγγξαθή ηωλ
αιινδαπώλ καζεηώλ, θαζώο θαη γηα ηελ εγγξαθή ηωλ παηδηώλ ζην λεπηαγωγείν.
Οη εγγξαθέο ζην δεκνηηθό ζρνιείν θαη ζην λεπηαγωγείν γίλνληαη ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 1 έωο 21 Ινπλίνπ.
3. Μεηεγγραθές μαθηηών
Οη κεηεγγξαθέο καζεηώλ από έλα ζρνιείν ζε άιιν πξαγκαηνπνηνύληαη εθόζνλ
ζπληξέρεη θάπνηνο από ηνπο ιόγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 201/98, έλαο από
ηνπο νπνίνπο είλαη ε κεηνίθεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή.
Τελ αίηεζε κεηεγγξαθήο ππνβάιιεη ζην δ/ληή ηνπ ζρνιείνπ έλαο από ηνπο γνλείο ηνπ
καζεηή. Σε πεξίπηωζε δηάζηαζεο ηωλ γνλέωλ, δεθηή γίλεηαη ε αίηεζε ηνπ γνλέα πνπ
έρεη ηε επηκέιεηα, όπωο απηό απνδεηθλύεηαη από ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθήο δηθαζηηθήο
απόθαζεο.
Καηά ηε κεηεγγξαθή ηνπο νη καζεηέο εγγξάθνληαη πάληα ζε ηάμε αληίζηνηρε (ή
κηθξόηεξε) ηεο ρξνλνινγηθήο ηνπο ειηθίαο.
4. Προαγωγή μαθηηών
Οη καζεηέο ζην δεκνηηθό ζρνιείν πξνάγνληαη εθόζνλ δελ απνπζηάδνπλ γηα ρξνληθό
δηάζηεκα κεγαιύηεξν από ην κηζό ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο θαη πιεξνύλ ηηο παξαθάηω
πξνϋπνζέζεηο θαηά ηελ αμηνιόγεζή ηνπο:
- Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο: Να αληαπνθξίλνληαη ζηα ζηνηρεία αμηνιόγεζεο πνπ πξνβιέπνληαη
από ην Π.Γ. 8/95.

- Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεηο: Σηνπο ηειηθνύο κέζνπο όξνπο ηωλ καζεκάηωλ λα κελ ππεξηζρύνπλ
νη ραξαθηεξηζκνί Γ.
- Δ΄ θαη ΣΤ΄ ηάμεηο: Ο γεληθόο κέζνο όξνο ηωλ καζεκάηωλ λα κελ είλαη κηθξόηεξνο
από 4,5.
Σε αληίζεηε πεξίπηωζε επαλαιακβάλνπλ ηελ ηάμε.

