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Σχολική Χρονιά 2020-21
Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021
Επικοινωνία (13)
Εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά 2021-22
Αγαπητές οικογένειες, παρακαλούμε ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγγραφής για το 2021-22.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
Οι εγγραφές παιδιών για τη σχολική χρονιά 2021-2022, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και σε όλες τις
τάξεις των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων (Α΄-Στ΄), θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 11-18
Ιανουαρίου 2021 (Δευτέρα μέχρι Δευτέρα).
ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
Κάθε παιδί υποχρεωτικής ηλικίας πρέπει απαραίτητα να εγγράφεται Σχολείο της εκπαιδευτικής του
περιφέρειας, έστω και αν σκοπεύει να ζητήσει μετεγγραφή. Οι αναθεωρημένες εκπαιδευτικές περιφέρειες για
τη
σχολική
χρονιά
2021-2022
έχουν
αναρτηθεί
στην
ιστοσελίδα
του
Υ.Π.Π.Α.Ν.:
http://www.moec.gov.cy/dde/ekpaideftikes_perifereies_2021_22.html
ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ: Στην Α΄ τάξη θα γίνουν δεκτά για εγγραφή τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η
Νοεμβρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 11-18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Α) Για παιδιά που ήδη φοιτούν στο δημοτικό (Α-Ε τάξεις κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά):
Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στις τάξεις Α΄ - Ε΄, η
επιβεβαίωση της φοίτησης για την επόμενη σχολική χρονιά 2021-2022 δεν απαιτεί φυσική παρουσία των
γονέων ή κηδεμόνων στο σχολείο. Η επιβεβαίωση θα γίνει με διαδικασία για την οποία θα υπάρξει έγκαιρη
ενημέρωση από το σχολείο ώστε να αποφευχθεί η προσέλευση.
Β) Για παιδιά που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο Δημοτικό:
Για τους/τις μαθητές/ μαθήτριες που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο Δημοτικό σχολείο, οι
γονείς/κηδεμόνες παραδίδουν στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, όλα τα απαραίτητα
έντυπα/πιστοποιητικά/έγγραφα (φαίνονται στη σελ. 2) για την εγγραφή του παιδιού τους και την αίτηση
για μετεγγραφή (αν επιθυμούν μετεγγραφή).
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: Για αποφυγή συγχρωτισμού, παρακαλούμε όπου είναι
εφικτό, να παραδοθούν όλα τα σχετικά έντυπα για εγγραφή παιδιού στην Α΄ τάξη, σε κλειστό φάκελο, στο
Νηπιαγωγείο που ήδη φοιτά το παιδί, αφού πρώτα γίνει συνεννόηση με τη διευθύντρια του Νηπιαγωγείου.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Εγγραφή, θα πρέπει να γίνει και για παιδιά που πιθανόν να ζητηθεί
αναστολή φοίτησης στο Δημοτικό για να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση που δεν ανασταλεί η φοίτηση στο
δημοτικό, θα κρατηθεί θέση.
Απευθύνουμε θερμή παράκληση σε όλες τις οικογένειες να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τις
εισηγήσεις του Νηπιαγωγείου σχετικά με πιθανή ανάγκη αναστολής της φοίτησης στο Δημοτικό, πάντοτε
με γνώμονα το όφελος του παιδιού και την ομαλή φοίτηση στο σχολε.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: Για εγγραφές στην Α΄ τάξη ή για νέες εγγραφές:
1. Έντυπο ΔΔΕ 11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο», το οποίο είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων απαιτείται η
υπογραφή και από τους δύο γονείς.
2. Επίσημο πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο ή πιστοποιημένο αντίγραφο
3. Δύο λογαριασμοί (σκυβάλων και ηλεκτρικού ρεύματος) που να αποδεικνύουν την οδό της κατοικίας
διαμονής. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει λογαριασμός σκυβάλων επειδή οι γονείς/κηδεμόνες:
✓ ενοικιάζουν κατοικία, απαιτείται λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος και ενοικιαστήριο έγγραφο.
✓ μετοίκησαν πρόσφατα, απαιτείται λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος και την άδεια οικοδομής.
Οι γονείς/κηδεμόνες που μένουν στην ίδια οικία με τον παππού και τη γιαγιά ή άλλους συγγενείς, για
την πιστοποίηση της διεύθυνσης, θα πρέπει να προσκομίσουν:
✓ λογαριασμούς στους οποίους αναγράφεται το όνομα του/της συγγενή με τον/την οποίο/α διαμένουν
✓ υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται: το όνομα του/της συγγενή/νούς με τον/την οποίο/α
διαμένουν και από πότε διαμένουν με το άτομο αυτό. Τη δήλωση θα υπογράφουν τόσο οι
γονείς/κηδεμόνες όσο και ο/η συγγενής και να πιστοποιείται από τον/την οικείο/α
Κοινοτάρχη/Δήμαρχο/Πιστοποιών Υπάλληλο.
Παιδιά που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια τα οποία φοιτούν στο ίδιο σχολείο (Τάξεις Α΄ - Ε΄, κατά την παρούσα
σχολική χρονιά), γίνονται δεκτά χωρίς βεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας.
3.
Κατάσταση εμβολιασμού: Κατά την εγγραφή παιδιού σε Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο για πρώτη
φορά, απαιτείται αντίγραφο Κάρτας Εμβολιασμού ή σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας, ή βεβαίωση Παιδιάτρου.
5. Βεβαίωση φοίτησης σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο. (θα δοθεί από τα Νηπιαγωγεία)
(Κατά την έναρξη της φοίτησης στην Α΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων, το Σεπτέμβριο του 2020, θα είναι
απαραίτητη η παρουσίαση επίσημου ενδεικτικού φοίτησης στην Προδημοτική τάξη).
6. Έντυπο ΔΔΕ 33 «Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική
Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη) άλλης περιοχής» (μόνο για τα παιδιά που επιθυμούν
να ζητήσουν μετεγγραφή από το σχολείο στο οποίο ήδη φοιτούν ή από το σχολείο που εγγράφονται για
πρώτη φορά με βάση την εκπαιδευτική τους περιφέρεια).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ:
Αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες στα σχολεία της εκπαιδευτικής
τους περιφέρειας κατά την περίοδο των εγγραφών. (Σχετικό το έντυπο ΔΔΕ 33, ιστοσελίδα του σχολείου)
Οι γονείς/κηδεμόνες φροντίζουν εκ των προτέρων να εξασφαλίσουν από το σχολείο που προτίθενται
να μετακινηθούν, μέσω των παιδιών τους, το επίσημο πιστοποιητικό γέννησης.
Όσοι γονείς/κηδεμόνες παρουσιαστούν, για οποιοδήποτε λόγο, για εγγραφή/ μετεγγραφή του
παιδιού τους μετά τις 18 Ιανουαρίου 2021, που θα ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες εγγραφών/μετεγγραφών
από τα σχολεία, θα πρέπει να αποταθούν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.
Οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερωθούν σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους μέχρι τις
31 Ιανουαρίου 2020. Δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος εξέτασης μετεγγραφών.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Η επιβεβαίωση των εγγραφών για τη σχολική χρονιά 2021-2022, θα γίνει κατά
τον μήνα Απρίλιο 2021 και θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.
Κωνσταντίνος Μιχαήλ
Διευθυντής

