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7 Μαΐνπ 2021
ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ
Γηεπζπληέο/Γηεπζύληξηεο
Γεκόζησλ Νεπηαγσγείσλ
θαη Γεκνηηθώλ ρνιείσλ
Θέκα: Ηιεθηροληθή επηβεβαίφζε εγγραθής καζεηώλ/ρηώλ ζηα Γεκόζηα
Γεκοηηθά τοιεία θαη Νεπηαγφγεία γηα ηε ζτοιηθή τροληά 2021-2022
(11-13 Μαΐοσ 2021)
Αλαθνξηθά κε ηα πην πάλσ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο εγθπθιίνπ κε αξ. θαθ. 5.24.18.1.1 εκεξ.
30.03.2021 (αξ. εγθπθιίνπ ζην δηαδίθηπν ypp12037), πιεξνθνξείζηε ηα αθόινπζα:
Α. ΥΡΟΝΟ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ
 Η επηβεβαίσζε ησλ εγγξαθώλ ζε όιεο ηηο ηάμεηο ησλ δεκόζησλ Γεκνηηθώλ
ρνιείσλ θαη ζηα δεκόζηα Νεπηαγσγεία (γηα ηα παηδηά 4 ρξνλώλ θαη άλσ πξηλ από
ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2021) γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2021-2022, ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ειεθηροληθά από ηηο 11 κέτρη θαη ηης 13 Μαΐοσ 2021, ρσξίο θακία παξάηαζε.

Β. ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ/ ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΔΓΓΡΑΦΔ/ ΑΝΑΣΟΛΔ ΦΟΙΣΗΗ/
ΣΑΙΜΟΣΗΣΑ
 Έρεη νινθιεξσζεί ε εμέηαζε από ηα νηθεία Δπαξρηαθά Γξαθεία Παηδείαο:
 ησλ αηηήζεσλ γηα ηηο εγγξαθέο/κεηεγγξαθέο πνπ δελ εμεηάζηεθαλ ηνλ
Ιαλνπάξην,
 ησλ εθπξόζεζκσλ αηηήζεσλ πξώηεο εγγξαθήο ή κεηεγγξαθήο,
 ησλ ελζηάζεσλ,
 ησλ αηηήζεσλ γηα αλαζηνιή θνίηεζεο θαζώο θαη
 ησλ εηζεγήζεσλ γηα παξακνλή καζεηώλ/ξηώλ ζηελ ίδηα ηάμε.
Σα επεξεαδόκελα ζρνιεία θαη νη γνλείο/ θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ξηώλ έρνπλ ήδε
ελεκεξσζεί. Όια ηα πην πάλσ ζηνηρεία έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζην ειεθηξνληθό
αξρείν από ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία Παηδείαο, ώζηε ην θάζε παηδί λα είλαη

Τπνπξγείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο 1434 Λεπθσζία
Σει: 22 800600 θαμ: 22 428277 Ιζηνζειίδα: http://www.moec.gov.cy

εγγεγξακκέλν ζην ζρνιείν πνπ πξέπεη, γηα λα κπνξνύλ νη γνλείο/θεδεκόλεο λα
επηβεβαηώζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο.


ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, πνπ δελ έρεη ιεθζεί απόθαζε από ην νηθείν
Δπαξρηαθό Γξαθείν Παηδείαο γηα ην αλ ζα αλαζηαιεί ε θνίηεζε ελόο παηδηνύ ζην
Γεκνηηθό ρνιείν ή αλ ζα παξακείλεη ζηάζηκν, ε επηβεβαίσζε εγγξαθήο ζα γίλεη
θαλνληθά ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε, πνπ κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ ζα έπξεπε ην
παηδί λα θνηηήζεη.

Γ.


ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ
Η επηβεβαίφζε ηφλ εγγραθώλ ζα γίλεη, γηα πρώηε θορά, ειεθηροληθά γηα
όιοσς/ες ηοσς/ηης καζεηές/ καζήηρηες ηφλ Γεκοηηθώλ τοιείφλ θαη γηα όια ηα
παηδηά 4 τρολώλ θαη άλφ (κε εκεροκελία γέλλεζες 1/9/2015 – 31/8/2017)
ποσ εγθρίζεθαλ λα θοηηήζοσλ ζηα Γεκόζηα Νεπηαγφγεία ηε λέα ζτοιηθή
τροληά 2021-2022.



Η
Πύιε
Ηιεθηξνληθήο
Δπηβεβαίσζεο
Δγγξαθώλ
ζηε
δηεύζπλζε
https://engrafes.moec.gov.cy/, ζα είλαη πξνζβάζηκε ζε όινπο/εο ηνπο/ηηο γνλείο/
θεδεκόλεο, ώζηε λα κπνξνύλ λα επηβεβαηώζνπλ ειεθηξνληθά ηελ εγγξαθή ησλ
παηδηώλ ηνπο από ηελ Σρίηε, 11 Μαΐοσ κέτρη θαη ηελ Πέκπηε, 13 Μαΐοσ 2021.
Οη γνλείο/θεδεκόλεο κπνξνύλ λα κεηαβνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε Πύιε θαη κέζσ ηνπ
δηαδηθηπαθνύ πλδέζκνπ (Banner) πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο (Τ.Π.Π.Α.Ν.):
www.moec.gov.cy, ηελ Σξίηε 11 Μαΐνπ 2021.



Παξαθαιείζηε, όπσο ελεκεξώζεηε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ξηώλ ζαο
κε ην ζπλεκκέλν Δγτεηρίδηο Υρήζες, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη ιεπηνκέξεηεο
ηεο δηαδηθαζίαο επηβεβαίσζεο ηεο εγγξαθήο. Σν εγρεηξίδην κπνξεί λα απνζηαιεί
είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνπο γνλείο/θεδεκόλεο. Η απνζηνιή
κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από ζρεηηθό/ή κήλπκα/επηζηνιή ηνπ ζρνιείνπ, ζην/ζηελ
νπνίν/α λα ηνλίδεηαη όηη ε επηβεβαίσζε ζα πξέπεη λα γίλεη θαηά ην ζπγθεθξηκέλν
ηξηήκεξν (11-13 Μαΐνπ 2021) ειεθηξνληθά θαη όηη ην ζρνιείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε
όισλ ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ γηα δηεπθόιπλζή ηνπο, θαηά ηελ ειεθηξνληθή
επηβεβαίσζε ηεο εγγξαθήο ησλ παηδηώλ ηνπο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.



πγθεθξηκέλα, ζηης 11-13 Μαΐοσ 2021 ν/ε γνλέαο/θεδεκόλαο ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζεη ηελ πην θάησ δηαδηθαζία κε ζηόρν ηελ επηβεβαίσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ
παηδηνύ ηνπ:
1. ύλδεζε κε ηελ Πύιε Ηιεθηξνληθήο Δπηβεβαίσζεο Δγγξαθώλ:
https://engrafes.moec.gov.cy/
2. Δπηινγή ηνπ εηθνληδίνπ Δπηβεβαίφζε Δγγραθής
3. Καηαρώξηζε από ηνλ/ηε γνλέα/θεδεκόλα:
- ηνπ αξηζκνύ ηνπ θηλεηνύ ηνπ/ηεο ηειεθώλνπ,
- ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ/ηεο δηεύζπλζεο - email (πξναηξεηηθά),
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- ηνπ αξηζκνύ ηνπ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο ηνπ παηδηνύ ηνπ/ηεο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ
ή ηνπ αξηζκνύ ARC (αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηαπηνπνίεζεο πνπ είλαη
θαηαρσξηζκέλνο ζην ζρνιείν) θαη
- ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ ηνπ/ηεο κε ηε κνξθή εε/κκ/εεεε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, αλ νπνηνδήπνηε πεδίν απαηηεί λα ζπκπιεξσζνύλ
γξάκκαηα, απηά πξέπεη λα θαηαρσξηζηνύλ κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο (αγγιηθό
αιθάβεην). Δπίζεο, όινη νη αξηζκνί (πξνζσπηθόο αξηζκόο εγγξαθήο,
δηαβαηήξην, ARC, ηειέθσλν) πξέπεη λα είλαη γξακκέλνη ρσξίο θελά (spaces),
ρσξίο παύιεο, θαζέηνπο ή ηειείεο θαη ρσξίο κεδεληθά ζηελ αξρή.
4. Σν ύζηεκα ζα πξνρσξεί απηόκαηα ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ επηβεβαίσζε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξίζηεθαλ.
α) Με ηελ νξζή θαηαρώξηζε ησλ πην πάλσ πιεξνθνξηώλ, ην ύζηεκα ζα
απνζηείιεη
ζην
θηλεηό
ηειέθσλν
ηνπ/ηεο
γνλέα/γνλέσο/θεδεκόλα/θεδεκόλνο έλαλ Πξνζσξηλό Κσδηθό Πξόζβαζεο
(OTP).
β) ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία δελ θαηαρσξίζηεθαλ νξζά, ζα εκθαλίδεηαη
κήλπκα γηα εθ λένπ θαηαρώξηζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ή γηα
επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ γηα επηβεβαίσζε ησλ πην πάλσ
ζηνηρείσλ.
5. Καηαρώξηζε ηνπ Πξνζσξηλνύ Κσδηθνύ Πξόζβαζεο (OTP) ζην ύζηεκα, νπόηε
ζα εκθαληζηνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο καζεηή/καζήηξηαο.
6. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επηβεβαίσζεο ηεο εγγξαθήο, ην ύζηεκα ζα δεηήζεη,
πξναηξεηηθά, επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ/ηε καζεηή/καζήηξηα. Ο/Η γνλέαο/
θεδεκόλαο κπνξεί λα θαηαρσξίζεη ή όρη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. ηε
ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα επηιέμεη Δπηβεβαίφζε Δγγραθής.


Οη γνλείο/θεδεκόλεο πνπ δπζθνιεύνληαη λα θάλνπλ ηελ ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε,
κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, κε ην ζρνιείν πνπ
ζα θνηηήζεη ην παηδί ηνπο ηε ζρνιηθή ρξνληά 2021-2022, γηα λα ηνπο βνεζά.



Οη γνλείο/θεδεκόλεο πνπ ζα θάλνπλ κε επηηπρία ηελ ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε
εγγξαθήο ηνπ παηδηνύ ηνπο ζα ιάβνπλ ζρεηηθό κήλπκα ζην θηλεηό ηνπο ηειέθσλν
θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε (αλ απηή έρεη δνζεί).



εκεηώλεηαη όηη, ζηηο 14 θαη 17 Μαΐοσ 2021 όια ηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ
ηελ πιαηθόξκα, ώζηε λα εληνπίζνπλ ηα παηδηά πνπ δελ επηβεβαηώζεθε ε εγγξαθή
ηνπο. Γίπια από ην όλνκα ησλ παηδηώλ πνπ δελ έθαλαλ επηβεβαίσζε εγγξαθήο,
ζηε ζηήιε «Δπηβεβαίσζε» ζα εκθαλίδεηαη Υ. Σα ζρνιεία ζα πξέπεη λα
επηθνηλσλήζνπλ, ηειεθσληθώο, κε ηνπο επεξεαδόκελνπο γνλείο/θεδεκόλεο θαη
αθνύ εμαζθαιίζνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο, λα πξνβνύλ ηα ίδηα ηα ζρνιεία ζηελ
επηβεβαίσζε ηεο εγγξαθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηώλ/ξηώλ, αθνινπζώληαο ηηο
νδεγίεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Υξήζεο (παξάγξαθνο 3.2) πνπ απνζηάιζεθε κε ηελ
εγθύθιην κε αξ. θαθ. 5.24.18.1.1 εκεξ. 30.03.2021 (αξ. εγθπθιίνπ ζην δηαδίθηπν
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ypp12037). Η επηβεβαίφζε ηες εγγραθής όιφλ ηφλ καζεηώλ/ρηώλ ηοσ
ζτοιείοσ ζας πρέπεη λα οιοθιερφζεί κέτρη ηης 17 Μαΐοσ 2021.
Γ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 3 – 4 8/12 ΥΡΟΝΧΝ ΣΑ ΓΗΜΟΙΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΧΝ
Αθνύ δνζνύλ νη εγθξίζεηο γηα ηελ αλαζηνιή θνίηεζεο από ηα Δπαξρηαθά
Γξαθεία Παηδείαο θαη αθνύ γίλεη ε επηβεβαίσζε εγγξαθώλ γηα ηα παηδηά ειηθίαο 4
ρξνλώλ θαη άλσ, ε Δπηηξνπή Δπηινγήο ζα πξέπεη λα ζπλεδξηάζεη ώζηε λα κειεηήζεη
ηηο αηηήζεηο πνπ εθθξεκνύλ ή ηηο εθπξόζεζκεο αηηήζεηο παηδηώλ Β΄ θαη Γ΄ θαηεγνξίαο
ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα Κξηηήξηα Δπηινγήο θαη λα θαηαξηίζεη αλαζεσξεκέλν
νλνκαζηηθό θαηάινγν θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.


Σελ πεξίνδν 18-19 Μαΐοσ 2021, ε Δπηηξνπή Δπηινγήο ζα πξαγκαηνπνηήζεη 2ε
ζπλεδξία κε ζθνπό λα κειεηήζεη ηηο αηηήζεηο καζεηώλ/ξηώλ Γ΄ θαηεγνξίαο, θαζώο
θαη ηηο εθπρόζεζκες αηηήζεης Β΄ θαηεγορίας, ώζηε λα θαηαξηίζεη
αλαζεφρεκέλο ολοκαζηηθό θαηάιογο σπουεθίφλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη εθπξόζεζκεο αηηήζεηο ζηηο νπνίεο ζα επηζπλάπηεηαη ε
επηζηνιή «Μη εξαζθάλιζη θέζηρ για θοίηηζη ζε Δημόζιο Νηπιαγωγείο», ζα
ζεφρούληαη εκπρόζεζκες.



Γηεπθξηλίδεηαη όηη θαηά ηνλ θαηαξηηζκό ηνπ ηειηθού θαηαιόγοσ επηιαρόλησλ,
προηεραηόηεηα ζα έτοσλ νη πην θάησ νκάδεο:
1ε ΟΜΑΓΑ:
2ε ΟΜΑΓΑ:
3ε ΟΜΑΓΑ:
4ε ΟΜΑΓΑ:
5ε ΟΜΑΓΑ:
6ε ΟΜΑΓΑ:
7ε ΟΜΑΓΑ:
8ε ΟΜΑΓΑ:

Μαζεηέο/Μαζήηξηεο Β΄ θαηεγνξίαο εληόο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο
Μαζεηέο/Μαζήηξηεο Β΄ θαηεγνξίαο εληόο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο εθπξόζεζκεο αηηήζεηο
Μαζεηέο/Μαζήηξηεο Β΄ θαηεγνξίαο εθηόο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο
Μαζεηέο/Μαζήηξηεο Β΄ θαηεγνξίαο εθηόο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο εθπξόζεζκεο αηηήζεηο
Μαζεηέο/Μαζήηξηεο Γ΄ θαηεγνξίαο εληόο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο
Μαζεηέο/Μαζήηξηεο Γ΄ θαηεγνξίαο εληόο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο εθπξόζεζκεο αηηήζεηο
Μαζεηέο/Μαζήηξηεο Γ΄ θαηεγνξίαο εθηόο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο

Μαζεηέο/Μαζήηξηεο Γ΄ θαηεγνξίαο εθηόο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο εθπξόζεζκεο αηηήζεηο
- Τα Κριτήρια Επιλογής θα εθαπμόζονηαι για ηην κάθε ομάδα ξεχωπιζηά με ζειπά
η
πποηεπαιόηηηαρ ηην 1 ΟΜΑΔΑ.



Σν ζρνιείν αθήλεη ζε εθθρεκόηεηα 2 θελές ζέζεης ζε θάζε ηκήκα. Αθνινύζσο,
πξνβαίλεη ζε ηειεθφληθή θαη γραπηή ελεκέρφζε γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ
παηδηώλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ή όρη ζέζε κε βάζε ηνλ νλνκαζηηθό θαηάινγν
ππνςεθίσλ, κέτρη ηης 20 Μαΐοσ 2021.



ηης 21-24 Μαΐοσ 2021 ηα Νεπηαγφγεία ζα επηθοηλφλήζοσλ κε ηοσς
γολείς/θεδεκόλες ηφλ παηδηώλ 3 - 4 8/12 τρολώλ γηα ηειεθφληθή
επηβεβαίφζε ηες εγγραθής ηοσς.



Αλ, κέτρη θαη ηελ 23ε επηεκβρίοσ 2021, νη θελέο ζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ δελ
πιεξσζνύλ κε παηδηά ππνρξεσηηθήο πξνδεκνηηθήο ειηθίαο (4 8/12 – 6) ζα πρέπεη,
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αθού προεγεζεί ζσλελλόεζε κε ηο οηθείο ΔΓΠ, λα ελεκερφζούλ
ηειεθφληθώς (ζηης 24.09.2021) από ηο ζτοιείο οη επηιατόληες/ούζες, ώζηε
λα θαιπθζνύλ νη θελέο ζέζεηο. Οη εγγραθές ηφλ λέφλ καζεηώλ/ρηώλ πρέπεη λα
οιοθιερφζούλ οπφζδήποηε κέτρη ηης 30 επηεκβρίοσ 2021.
Δπηηροπή Δπηιογής:
 Τπελζπκίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ηνπο πεξί Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκόζησλ ρνιείσλ
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Καλνληζκνύο ηνπ 2008 έσο 2020, ε Δπηηροπή Δπηιογής
απαξηίδεηαη από:
(α) ηνλ/ηελ Πξόεδξν ηεο ρνιηθήο Δθνξείαο
(β) ηνλ/ηε Γηεπζπληή/Γηεπζύληξηα ηνπ πιεζηέζηεξνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ
(γ) έλαλ/κία εθπξόζσπν ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ/Κεδεκόλσλ θαη
(δ) ηε Γηεπζύληξηα ή Γηεπζύλνπζα ηνπ Νεπηαγσγείνπ.
Η ζπκκεηνρή θαη ησλ ηεζζάξσλ κειώλ είλαη απόιπηα απαξαίηεηε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη όια ηα ζηνηρεία πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο,
κέζσ ησλ γξαπηώλ αηηήζεσλ ή ζπκπιεξσκαηηθώλ δειώζεσλ ησλ
γνλέσλ/θεδεκόλσλ, είλαη εκπηζηεσηηθά θαη ζσδεηούληαη κόλο θαηά ηε
δηάρθεηα ηες ζσλεδρίας.


Ο θάθεινο κε ηα Πηζηνπνηεηηθά Γέλλεζεο ησλ παηδηώλ θαη ηηο γξαπηέο αηηήζεηο
ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ είλαη ζηνηρεία εκπηζηεπηηθά θαη δελ παξαρσξνύληαη ζε
θαλέλαλ. Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ
νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο.



Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο ζα πξέπεη λα σπογραθούλ θαη από ηα ηέζζερα
κέιε ηες Δπηηροπής Δπηιογής θαη λα θαηαρσξηζηνύλ, καδί κε ηνλ νλνκαζηηθό
θαηάινγν ησλ καζεηώλ/ξηώλ κηθξόηεξεο ειηθίαο πνπ έρνπλ επηιεγεί, ζηνλ θάθειν
εγγξαθώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ.

Δ.

ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΝΣΤΠΧΝ/ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ (ΜΔΧ
ΔΠ)
Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο ησλ εγγξαθώλ, νη Γηεπζπληέο/
Γηεπζύληξηεο παξαθαιείζηε όπσο πξνζθνκίζεηε πξνο ην Οηθείν Δπαξρηαθό Γξαθείν
Παηδείαο ηα αθόινπζα έληππα/ειεθηξνληθά αξρεία, ηεξώληαο απζηεξά ηα
ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ηίζεληαη:
α) Γεκοηηθά τοιεία
1. Σελ ειεθηξνληθή θαηαρώξηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ/ξηώλ ηνπ ζρνιείνπ ζαο
αλά ηάμε θαη θύιν, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠ, ηο αργόηερο κέτρη ηης 18 Μαΐοσ
2021.
2. Σν έληππν ΓΓΔ 2 (κόλν ηα Πεξηθεξεηαθά Γεκνηηθά ρνιεία), ηο αργόηερο κέτρη
ηης 18 Μαΐοσ 2021.
β) Νεπηαγφγεία:
1. Σν έληππν ΓΓΔ 3Β2 (ζπλππνινγίδνληαο ηηο επηβεβαησκέλεο εγγξαθέο παηδηώλ
ειηθίαο 3 - 48/12), ηο αργόηερο κέτρη ηης 25 Μαΐοσ 2021. Ο νλνκαζηηθόο
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θαηάινγνο ησλ παηδηώλ (έληππν ΓΓΔ 5), αθνύ ζπκπιεξσζεί, λα θπιαρηεί ζην
αξρείν ηνπ ζρνιείνπ.
2. Σν έληππν ΓΓΔ 4 (κόλν ηα Πεξηθεξεηαθά Νεπηαγσγεία), ηο αργόηερο κέτρη ηης
25 Μαΐοσ 2021.

Σ. ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΓΝΧΡΙΜΙΑ
 Δπηζθέςεηο ζηα Νεπηαγσγεία ή ζηα Γεκνηηθά ρνιεία ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κόλν
αλ ε επηδεκηνινγηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο καο θαη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια ην
επηηξέπνπλ. Οη επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ζθνπό ηε γλσξηκία κε ην λέν
ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη νξγαλώλνληαη κε πξσηνβνπιία ηεο δηεύζπλζεο ηνπ
ρνιείνπ, ελεκεξώλνληαο γξαπηώο ηνπο επεξεαδόκελνπο γνλείο/θεδεκόλεο.

Γξ Μάξηνο ηπιηαλίδεο
Γηεπζπληήο
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Κνηλ.

: Γ.Δ.Γ.Δ.
: Π.Λ.Δ. Γξαθείν Γ.Γ.Δ.
: Π.Λ.Δ. Δπαξρηαθώλ Γξαθείσλ Παηδείαο
: Ο.Δ.Γ.Δ.
: Π.Ο.Δ.Γ.
: Παγθύπξηα πλνκνζπνλδία Οκνζπνλδηώλ πλδέζκσλ Γνλέσλ
ρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
: Παγθύπξηα πλνκνζπνλδία Οκνζπνλδηώλ πλδέζκσλ Γνλέσλ
ρνιείσλ Πξνδεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
: ΠΔΔ, Σ.Θ. 51550, 3506 Λεκεζόο
: Ιδησηηθά Γεκνηηθά ρνιεία & Νεπηαγσγεία
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