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Μυτιλινθ, 15 Μαΐου 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η
ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΕΒΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

«Εγγραφζσ μαθητών/τριών ςτο Νηπιαγωγείο και ςτην Α’ τάξη του Δημοτικοφ χολείου για
το ςχολικό ζτοσ 2020-2021»
Η Δ/νςθ Π/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Λζςβου ενθμερϊνει τουσ ενδιαφερόμενουσ γονείσ και κθδεμόνεσ ότι
οι εγγραφζσ μακθτϊν/τριϊν ςτο Νθπιαγωγείο (για πρϊτθ φορά) και ςτθν πρϊτθ (Α’) τάξθ του
Δθμοτικοφ Σχολείου γίνονται αποκλειςτικά από 15 ζωσ 30 Μαΐου.
ΕΓΓΡΑΦΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
Οι αιτιςεισ εγγραφϊν ςτα δθμόςια Νθπιαγωγεία Γενικισ Παιδείασ, από το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 κα
γίνονται μζςω θλεκτρονικισ εφαρμογισ με Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ.
Τθν Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ κα υποβάλλει ο γονζασ/κθδεμόνασ για το Νθπιαγωγείο που
ανικει, βάςει τθσ διεφκυνςθσ κατοικίασ του ςφμφωνα με τα όρια τθσ ςχολικισ περιφζρειασ του
Νθπιαγωγείου, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://proti-eggrafi.services.gov.gr.
Για το ςχολικό ζτοσ 2020-21 ςτα νθπιαγωγεία εγγράφονται μακθτζσ/τριεσ, γεννθμζνοι το 2015 και το
2016.
Για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 οι εγγραφζσ ςτο Νθπιαγωγείο κα πραγματοποιθκοφν θλεκτρονικά από
τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ με κωδικοφσ taxisnet, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Υπουργείου
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://proti-eggrafi.services.gov.gr.
Η Υπθρεςία «Πρϊτθ Εγγραφι» διαλειτουργεί με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα «Μθτρϊο Πολιτϊν» και
«myschool» και παρζχει κατάλογο των τζκνων που είναι εγγεγραμμζνα ςτθν οικογενειακι τουσ
μερίδα. Τα ςτοιχεία των τζκνων είναι ςυμπλθρωμζνα και οι γονείσ/κθδεμόνεσ επιλζγουν το τζκνο/τα
τζκνα για το/τα οποίο/α επικυμοφν να υποβάλουν αίτθςθ.
Στθ ςυνζχεια επιλζγουν το νθπιαγωγείο ςτο οποίο ανικει το νιπιο/προνιπιο ανάλογα με τθ
διεφκυνςθ κατοικίασ τουσ και ςυμπλθρϊνουν τα ςτοιχεία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (προαιρετικά)
κακϊσ και τον αρικμό του κινθτοφ τουσ τθλεφϊνου μζςω του οποίου κα ενθμερϊνονται για τθν
πορεία τθσ αίτθςισ τουσ. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν τθ δυνατότθτα α) να δθλϊςουν τα ςτοιχεία
άλλων τζκνων που φοιτοφν ςτθν ίδια ι ςε ςυςτεγαηόμενθ ςχολικι μονάδα εφόςον υπάρχουν και β) αν
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επικυμοφν τθ φοίτθςθ του παιδιοφ ςτο προαιρετικό ολοιμερο πρόγραμμα ι/και ςτο τμιμα πρόωρθσ
υποδοχισ.
Πριν τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, ενθμερϊνονται από τθν θλεκτρονικι υπθρεςία «Πρϊτθ
Εγγραφι» τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr) για τα παραςτατικά που απαιτείται να προςκομίςουν
με επίςκεψι τουσ ςτθ ςχολικι μονάδα, που είναι τα ακόλουκα:
α) Αίτθςθ εγγραφισ και τα δικαιολογθτικά για το προαιρετικό ολοιμερο πρόγραμμα ι/και το τμιμα
πρόωρθσ υποδοχισ κακώσ και
β) Ατομικό Δελτίο Υγείασ Μακθτι/τριασ,
γ) Βιβλιάριο υγείασ του μακθτι/τριασ ι άλλο ςτοιχείο από το οποίο αποδεικνφεται ότι ζγιναν τα
προβλεπόμενα εμβόλια,
δ) Βεβαίωςθ φοίτθςθσ αδελφοφ/θσ ςε ςυςτεγαηόμενθ ςχολικι μονάδα (αν υπάρχει),
ε) Γνωμάτευςθ από Κζντρο Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ) ι δθμόςιο
ιατροπαιδαγωγικό κζντρο ι άλλθ αρμόδια δθμόςια υπθρεςία, εφόςον υπάρχει, ςε περίπτωςθ
μακθτι/τριασ με αναπθρία ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.

Πριν τθν τελικι υποβολι τθσ αίτθςθσ,

ο χριςτθσ δθλϊνει υπεφκυνα ότι αςκεί τθ γονικι επιμζλεια του τζκνου του οποίου αιτείται εγγραφι,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα.
ε περιπτώςεισ γονζων/κηδεμόνων που αδυνατοφν να κάνουν χρήςη τησ ηλεκτρονικήσ υπηρεςίασ
«Πρϊτθ Εγγραφι» τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ (gov.gr), η αίτηςη μπορεί να υποβληθεί με παρουςία
ςτο νηπιαγωγείο.
Μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ λαμβάνουν ενθμερϊςεισ ςτο κινθτό τθλζφωνο
που ζχουν δθλϊςει κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςισ τουσ για τθν πορεία τθσ. Οι
γονείσ/κθδεμόνεσ κα ειδοποιθκοφν για το ςχολείο εγγραφισ των παιδιϊν τουσ από τον/τθν
Διευκυντι/τρια ι Προϊςτάμενο/μζνθ του Σχολείου που υπζβαλαν αίτθςθ. Η διαδικαςία θα
ολοκληρωθεί μζχρι την 10η Ιουνίου 2020. Στθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Λζςβου https://dipe-lesvou.gr μποροφν οι ενδιαφερόμενοι γονείσ/κθδεμόνεσ να
ςυμβουλευτοφν τον Οδθγό χριςθσ εφαρμογισ.

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΒΟΤ

Αικατερίνη τρατάκη-υβρή
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