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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ» 

 
 

 

 

Πότε γίνονται οι εγγραφές; 

Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 
Μαΐου 2017 όπως αναφέρει στην εγκύκλιο, η γενική Διευθύντρια Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 
Ανδρονίκης Μπάρλα και ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. 

Σε ποια ηλικία μπορώ να γράψω το παιδί μου στο δημοτικό; 

Ελέγχουμε το έτος το οποίο έχει γεννηθεί το παιδί. Για παράδειγμα, για το σχολικό έτος 
2016-2017 δεχτήκαμε τα παιδιά που είχαν γεννηθεί το έτος 2011. 

 

 Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για να γράψω το παιδί μου στο δημοτικό; 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
την εγγραφή των μαθητών στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι και τα εξής: 

α) Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού (μεταφρασμένο για τους αλλοδαπούς) 

β) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΧ ο οποίος να είναι 
στο όνομα ενός εκ των δύο γονέων του παιδιού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
λογαριασμός στο όνομα ενός εκ των δύο γονέων, μπορείτε να φέρετε μισθωτήριο 
σφραγισμένο από την εφορία ή Ε1 όπου φαίνεται η διεύθυνσή σας. 

γ) Βιβλιάριο υγείας του παιδιού (Β.Υ.Π.) για να αποδειχθεί ότι το παιδί είναι κατάλληλα 
εμβολιασμένο.  

δ)Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) το οποίο θα το συμπληρώσει μόνο ο 
παιδίατρος ιδιώτης ή του δημοσίου. Το ΑΔΥΜ με βάση εγκύκλιο του υπουργείο ισχύει 
για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο. Μόνο σε περίπτωση που ο παιδίατρος 
διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα θα σας παραπέμψει σε άλλη ειδικότητα (πχ 
οφθαλμίατρο, καρδιολόγο κλπ). 
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Που κατατίθενται τα δικαιολογητικά εγγραφής; 

Κατατίθεται στη σχολική μονάδα 

(i) ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού και 

(ii) στην έναρξη φοίτησης στη Δ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. 

Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος 
Σεπτεμβρίου. Μετά τη λήξη ισχύος του Α.Δ.Υ.Μ., αυτό επιστρέφεται στο γονέα ή 
κηδεμόνα και αντικαθίσταται με το νέο, αντίστοιχο της περιόδου που απαιτείται η 
κατάθεσή του. Σε περίπτωση μετεγγραφής του μαθητή/τριας το Α.Δ.Υ.Μ. εφόσον είναι 
σε ισχύ, αποστέλλεται στη νέα σχολική μονάδα, μαζί με τα άλλα έγγραφα που 
απαιτούνται για τη μετεγγραφή. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ. υπάρχει κάποια 
μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή/τριας, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται 
να καταθέτουν άμεσα νέο, επικαιροποιημένο έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. στη σχολική μονάδα. 

 

Το παιδί μου είναι νήπιο. Κινδυνεύει να μείνει εκτός δημοτικού; 

Ο μέγιστος αριθμός παιδιών ανά τμήμα είναι 20 ή και περισσότερο, ανάλογα τις 
δυνατότητες πάντα τις Σχολικής μονάδας.  Μπορείτε να εγγράψετε το παιδί σας στο 
δημοτικό που υπάγεστε μέσα στην προθεσμία (2 έως 19 Μαΐου 2017). Εάν στο δημοτικό 
συγκεντρωθούν περισσότερα από 20 παιδιά ανά τάξη μέχρι τις 19 Μαΐου, τότε η 
προϊσταμένη καλεί τους γονείς των νηπίων και πραγματοποιεί κλήρωση παρουσία 
γονέων την τελευταία ημέρα των εγγραφών, δηλ. την 19η Μαΐου. 

 

Δεν πρόλαβα να γράψω το παιδί μου τον Μάϊο και έφτασε ο Σεπτέμβρης. Τι πρέπει να 
κάνω; 

Θα πρέπει να πάτε το συντομότερο δυνατό στο σχολείο που υπάγεστε και να κάνετε 
εκπρόθεσμη εγγραφή. Η προϊσταμένη του δημοτικού θα στείλει τα χαρτιά σας στη 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών στο 
σχολείο που επιθυμείτε να εγγραφείτε και στα άλλα σχολεία, θα σας τοποθετήσουν ή 
στο σχολείο που υπάγεστε, εάν έχει θέσεις, ή σε κάποιο κοντινό.  
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Για να γράψω το παιδί μου στο ολοήμερο πρέπει να δουλεύω; 

Όχι, δεν χρειάζεται να πληρείται κανένα ειδικό κριτήριο. Μπορείτε να διαλέξετε 
ολοήμερο ή κλασικό τμήμα.  

 

Άλλαξα κατοικία, αλλά δε θέλω να αλλάξει το παιδί μου σχολείο. Μπορεί; 

Δε χρειάζεται να αλλάξει σχολείο εάν το παιδί σας είναι εγγεγραμμένο ήδη. Εάν δε σας 
ενοχλεί η απόσταση του σχολείου από τη νέα σας κατοικία τότε μπορεί να παραμείνει 
το παιδί σας στο σχολείο.  

 

Άλλαξα κατοικία και θέλω μεταγραφή. Τι πρέπει να κάνω; 

Ζητάτε τη μεταγραφή από την προϊσταμένη του Δημοτικού, η οποία επικοινωνεί με το 
σχολείο που είναι κοντά στη νέα κατοικία σας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θέσεις 
εκεί, θα παραπεμφθείτε σε κοντινό δημοτικό.  

 

Ποιων δρόμων οι κάτοικοι υπάγονται στο 23ο Δημοτικό Χαλκίδα; 

Θα αναρτηθούν σύντομα απάντηση… 

 

Πότε ανοίγουν τα σχολεία; 

Τα σχολεία για τους μαθητές ανοίγουν στις 11 Σεπτεμβρίου, όπου πραγματοποιείται 
Αγιασμός. Εάν η 11η Σεπτεμβρίου πέφτει σε Σαββατοκύριακο, τότε ανοίγουν τη Δευτέρα. 
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 Πρώτη μέρα στο σχολείο και το παιδί μου κλαίει. Τι να κάνω; 

Καταρχήν μην πανικοβάλλεστε! Είναι φυσιολογικό μερικά παιδάκια που δεν έχουν 
ξαναφύγει από το σπίτι τους να κλαίνε και να μη θέλουν να παραμείνουν στο σχολείο. 
Σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς η προσαρμογή τους γίνεται σταδιακά.   

 

Έχω γράψει το παιδί μου στο κλασικό τμήμα. Τι πρέπει να έχει μαζί του; 

Πρέπει να έχει στην τσάντα του ένα παγουρίνο με νερό, μία πετσετούλα κουζίνας και το 
πρόγευμα (δεκατιανό), το οποίο θα φάει στις 10:00. Για δεκατιανό μπορείτε να του 
βάλετε ένα τοστάκι ή φρούτο ή γιαούρτι ή ότι άλλο εσείς κρίνετε. Καλό είναι να 
αποφεύγετε τα σοκολατοειδή και τα πατατάκια-γαριδάκια.  

 

Έχω γράψει το παιδί μου στο ολοήμερο. Τι πρέπει να έχει μαζί του; 

Το παιδί που φοιτά στο ολοήμερο θα πρέπει να έχει μαζί του ένα παγουρίνο, μία 
πετσετούλα κουζίνας, το δεκατιανό του, κουτάλι ή πιρούνι και από το πρωί θα φέρνετε 
το μεσημεριανό του σε μπολ (πλαστικό εάν το δημοτικό έχει φούρνο μικροκυμάτων) ή 
μεταλλικό εάν το δημοτικό έχει κουζίνα. Το μπολ το αφήνετε στο ψυγείο από το πρωί 
και οι υπεύθυνοι τα ζεσταίνουν το μεσημέρι για το μεσημεριανό γεύμα. Στο μπολάκι θα 
αναγράφετε το όνομα του παιδιού σας και εάν θέλετε μπορείτε να βάζετε συνοδευτικά 
σαλάτα, τυρί ή ψωμί. 

Θα πρέπει να φέρετε μαξιλαράκι ή κουβερτούλα για τη μεσημεριανή χαλάρωση. Καλό 
είναι τα παιδιά να φοράνε άνετα και εύκολα ρούχα και παπούτσια, καθώς παραμένουν 
αρκετές ώρες στο δημοτικό. 

 

Τι χρειάζεται να αγοράσουμε; 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μπορεί να αποφασίσει να συγκεντρώσει κάποιο 
χρηματικό ποσό ή υλικά προκειμένου να βοηθήσει στην καλύτερη δυνατή λειτουργία 
του σχολείου. 

 


