Πειραματικό Νηπιαγωγείο Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλ. Επικ. 2610992953

Αγαπητοί γονείς,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι οι εγγραφές για το
νηπιαγωγείο των παιδιών που κληρώθηκαν θα πραγματοποιούνται,
καθημερινά, από 12/6/2019 , έως και την Τρίτη 18 /6/ 2019 , από
8.30 π. μ. έως 2.00 μ. μ.. Όσοι γονείς, δεν επιθυμούν την φοίτηση
στο νηπιαγωγείο , παρακαλούνται να έρθουν στο σχολείο να
υποβάλλουν αρνητική δήλωση , προκειμένου να προχωρήσουμε
στην κλήση του επόμενου παιδιού.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν στο Νηπιαγωγείο
α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση
γ) Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από την παρ. 4, του
άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) από το οποίο, διαπιστώνεται η
διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την
ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου
(συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).
ε) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου
στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
(παρ. 4, άρθρο 6, Π.Δ 79/2017 ΦΕΚ 109 Α).
στ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ.
πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα
Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας
σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην
περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην
περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα
γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους
αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ.
αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους

φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος
έτους.
2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες όπως:
I) πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες
παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές
φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ.
β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης
υποδοχής (7:45-8:30):
I. Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν
νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο
ολοήμερο πρόγραμμα.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο
Πρόγραμμα δεν προβλέπεται

