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ΘΕΜΑ: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2017-2018
Αγαπητοί γονείς,
Οι εγγραφές μαθητών σε όλες τις τάξεις των Δημοτικών Σχολείων (Α’ – Στ’) για τη σχολική χρονιά 2017-2018,
θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 10 Ιανουαρίου μέχρι και την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 από τις
8:00 π.μ. μέχρι και τις 1:00 μ.μ. Δε θα υπάρξει νέα περίοδος εγγραφών.
Όσοι αδιαφορήσουν να εγγράψουν τα παιδιά τους τον Ιανουάριο, θα παραπέμπονται στο Οικείο Επαρχιακό
Γραφείο Παιδείας, το οποίο θα αποφασίσει για την εγγραφή. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά,
οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο.
Δεκτά για εγγραφή στην Α’ τάξη θα γίνουν παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια και 8 μήνες πριν από την
1η Σεπτεμβρίου 2017, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Για να εγγραφεί μαθητής στην Α’ τάξη του σχολείου πρέπει η διεύθυνση κατοικίας του να ανήκει στην
εκπαιδευτική περιφέρεια του σχολείου. Οι αναθεωρημένες εκπαιδευτικές περιφέρειες για τη σχολική
χρονιά 2017-2018 θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (www.moec.gov.cy), Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες), πριν την έναρξη των εγγραφών για ενημέρωση των γονιών και των
εκπαιδευτικών (τέλη Δεκεμβρίου, 2016).
Κάθε μαθητής υποχρεωτικής ηλικίας πρέπει απαραίτητα να εγγράφεται στο Δημοτικό Σχολείο της
εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, έστω και αν σκοπεύει να ζητήσει μετεγγραφή. Καμία αίτηση για
μετεγγραφή δεν θα εξετάζεται, αν το παιδί δεν είναι εγγεγραμμένο στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής
του περιφέρειας. Αίτηση για μετεγγραφή υποβάλλεται από τους γονείς στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο
Παιδείας.
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις παιδιών Α’ τάξης που ενδιαφέρονται για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο
στο οποίο φοιτούν μεγαλύτερα αδέρφια, η εγγραφή, σε περίπτωση που δεν είναι η εκπαιδευτική τους
περιφέρεια, γίνεται χωρίς να απαιτείται να μπουν στη διαδικασία μετεγγραφής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ
1.Επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης
Για παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο και θα εγγραφούν για πρώτη φορά, απαιτείται να παρουσιαστεί
επίσημο πιστοποιητικό γέννησης. Για παιδιά που γεννήθηκαν εκτός Κύπρου απαιτείται να παρουσιαστεί
επίσημο πιστοποιητικό γέννησης από την Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία γεννήθηκαν. Το Διαβατήριο
γίνεται δεκτό ως επίσημο πιστοποιητικό.
Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο
υπάλληλο.

2.Πιστοποιητικό Φοίτησης σε Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νηπιαγωγείο
3.Λογαριασμοί Ηλεκτρικού Ρεύματος και Σκυβάλων
Για τα παιδιά που θα εγγραφούν στην Α’ τάξη και δεν έχουν μεγαλύτερο/η αδελφό/ή στο σχολείο μας,
απαιτείται να παρουσιαστεί πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος και πληρωμής σκυβάλων που να
αποδεικνύουν ότι η οδός του μαθητή είναι αυτή που δηλώθηκε και εμπίπτει στην εκπαιδευτική περιφέρεια
του σχολείου μας. Απαιτούνται και τα δύο αποδεικτικά στοιχεία. Ψευδείς δηλώσεις θα υπόκεινται σε νομική
δίωξη.
4.Εμβολιασμός Παιδιών
Κατά την επιβεβαίωση της εγγραφής των παιδιών σας στις 3-4/04/2017 πρέπει να προσκομίσετε αντίγραφο
της κατάστασης εμβολιασμού του παιδιού σας.
5.Έντυπο ΥΠΠ 11 Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Προδημοτική τάξη)
Το έντυπο ΥΠΠ 11 είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. και θα πρέπει να συμπληρωθεί από όλους
τους γονείς που αιτούνται για εγγραφή του παιδιού τους για πρώτη φορά στο σχολείο. Το έντυπο
φυλάγεται στο αρχείο του σχολείου μαζί με το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αιτήσεις για μετεγγραφή θα συμπληρώνονται από τους γονείς στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία
Παιδείας από τις 10 μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2017. Η εξέταση των αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί
ως τις 20 Ιανουαρίου 2017.
Τα σχολεία και οι γονείς θα ενημερωθούν για τις εγκεκριμένες μετεγγραφές μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2017.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗ Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
Οι μαθητές που ήδη φοιτούν στο σχολείο μας στην Α’, Β’,Γ’,Δ’ και Ε’ τάξη θα εγγραφούν με εσωτερική
διαδικασία συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση που θα σας αποσταλεί στις 9 Ιανουαρίου 2017. (Οι γονείς
θα την επιστρέψουν συμπληρωμένη μέσω των παιδιών τους.)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η συνδρομή στο Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων τη σχολική χρονιά 2017-2018 θα εισπραχθεί από το
Σύνδεσμο Γονέων κατά την περίοδο επιβεβαίωσης εγγραφών 3 και 4 Απριλίου 2017. Το οφειλόμενο ποσό θα
σας κοινοποιηθεί εγκαίρως.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Οι τελειόφοιτοι μαθητές θα ειδοποιηθούν αργότερα γραπτώς αναφορικά με την εγγραφή τους στο
γυμνάσιο.
Από το Σχολείο

