
  

          Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ξάνθη,  Δευτζρα 15 Απριλίου 2019 
 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ, 
 ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                      Αρ. Πρωτ.: Φ19/125 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΗ  Π. &  Δ. ΕΚΠ/Η 
 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 
 Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΞΑΝΘΗ ΠΡΟ: ΓΟΝΕΙ/ΚΗΔΕΜΟΝΕ & 
 6ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 

 Σαχ. Διεφθυνςη : Βελιςςαρίου  14 
 Σαχ. Κώδικασ : 671 31, Ξάνθη 
 Πληροφορίεσ : ΧΡΗΣΟ Ε. ΓΕΡΑΚΑΚΗ   
 Σηλζφωνο : 2541022638 Φαξ : 2541022638 
 eMail : mail@6dim-xanth.xan.sch.gr 
 Ιςτοςελίδα : http://6dim-xanth.xan.sch.gr 
 Κωδ. χολείου : 9370006 

 ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ μαθητών ςτα Δημοτικά χολεία για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020» 
 ΧΕΣΙΚΑ: Φ6/58025/Δ1/12-4-2018 του ΤΠΠΕΘ 

 φμφωνα με τθν με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ6/58025/Δ1/12-4-2018 του ΤΠΠΕΘ οι αιτήςεισ εγγραφών  
 ςτα δημοτικά ςχολεία για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 θα πραγματοποιηθοφν από 6 ζωσ 20 Μαΐου  
 2019 και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι ςτθν Αϋ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου  
 είναι τα εξισ: 
 A. Πιςτοποιητικό γζννηςησ Δήμου ή Κοινότητασ. ασ ενθμερϊνουμε ότι για τθν εγγραφι των  
 μακθτϊν ςτα Δθμοτικά χολεία τθσ χϊρασ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ του Πιςτοποιθτικοφ  
 Γζννθςθσ από τουσ γονείσ, αλλά αναηθτείται από τισ ςχολικζσ μονάδεσ μζςω του Πλθροφορικοφ  
 υςτιματοσ my school του ΤΠΠΕΘ.(Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016). 
 Β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Τγείασ του Παιδιοφ (Β.Τ.Π.), ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου, ςτο οποίο 
  φαίνεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
 Γ. Σο Ατομικό Δελτίο Τγείασ Μαθητή, ςφμφωνα με τθ με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015  
 εγκφκλιο του ΤΠΠΕΘ (Α. .Τ.Μ.) 
 δ. Αποδεικτικό ςτοιχείο από το οποίο, κατά την κρίςη του Διευθυντή του ςχολείου, φαίνεται η  
 διεφθυνςη κατοικίασ του μαθητή. (ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΔΕΤΑΞ κλπ) αρικμ. ΔΑT πατζρα και μθτζρασ  
 ε. Πιςτοποιητικό Φοίτηςησ Νηπιαγωγείου για τθν εγγραφι ςτο Δθμοτικό.  
 Μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του «Πιςτοποιθτικοφ φοίτθςθσ», το νθπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωςη 
 Φοίτηςησ» θ οποία κα προςκομιςτεί από τον γονζα ι τον κθδεμόνα του μακθτι για τθν εγγραφι  
 του ςτο δθμοτικό.  
 Σζλοσ - για διευκόλυνςι ςασ - παραλαμβάνεται το Ατομικό Δελτίο Τγείασ (ΑΔΤΜ) από το ςχολείο,  

το οποίο κα επιςτρζψετε ςυμπλθρωμζνο από γιατρό ειδικότθτασ: Παιδιατρικισ ι Γενικισ Ιατρικισ ι  
και Πακολογίασ , ϊςτε να εξαςφαλιςτεί και θ ςυμμετοχι ςασ ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ. 

                                                                 Ο Δ/ΝΣΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

 ΧΡΗΣΟ Ε. ΓΕΡΑΚΑΚΗ 
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