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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕ ΝΗΠΙΩΝ

Σν Ν.Π.Δ.Δ(Παηδηθνί ηαζκνί) ηνπ Δήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλωλ ζαο ελεκεξώλεη
όηη: όζνη (Γνλείο ή Κεδεκόλεο) επηζπκνύλ λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε δύλακε ησλ
Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019, ζα πξέπεη λα
ππνβάιινπλ ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο εγγξαθήο ησλ λεπίσλ ηνπο.
ύκθωλα κε ηνλ πξόηππν θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηωλ Παηδηθώλ ηαζκώλ θαζνξίδνληαη
ηα αθόινπζα:
1.ηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο, γξάθνληαη λήπηα πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηα 2,5 έηε θαηά ηελ
01-09-2018 έωο ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
2.Οη αηηήζεηο εγγξαθήο ππνβάιινληαη ζην γξαθείν ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ζηελ Κξέζηελα (Παηδηθόο
ηαζκόο Κξεζηέλωλ), από 10 Μαΐνπ 31 Μαΐνπ 2018 από 09:00π.κ έωο 13:00κ.κ
3. Αίηεζε ηνπ γνλέα πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Παηδηθώλ
ηαζκώλ ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ .
4.. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ.
5. ε πεξίπηωζε ύπαξμεο ζπκθώλνπ ζπκβίωζεο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζή ηνπ, θαζώο
θαη ηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα θαη ηωλ δύν κεξώλ.
6.Για διαηευγμένουσ απαιτείται αντίγραφο διαηευκτθρίου (εάν αυτό δεν αναφζρεται ςτο
πιςτοποιθτικό οικογενει ακισ κατάςταςθσ ). Για γονείσ ςε διάςταςθ απαιτείται αίτθςθ
διαηυγίου ι οποιοδιποτε αποδεικτικό ζγγραφο τθσ διάςταςθσ
, κακώσ και δικαςτικι
απόφαςθ επιμζλειασ ι οποιοδιποτε αποδεικτικό ζγγραφο τθσ επιμζλειασ , εάν οι γονείσ
είναι διαηευγμζνοι ι εν διαςτάςει.
7.Βεβαίωςθ υγείασ του παιδιοφ (το έντυπο χορθγείται από τθν Υπθρεςία ςυμπλθρωμζνθ
και υπογεγραμμένθ από Παιδίατρο , κακώσ και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείασ του με τα
εμβόλια που προβλζπονται κάκε φορά ανάλογα με τθν θλικία του παιδιοφ
. Επίςθσ,
αποτελζςματα φυματιοαντίδραςθσ Mantoux, όπωσ κάκε φορά προβ λζπεται από το Εκνικό
Πρόγραμμα Εμβολιαςμών.

8 Για παιδιά με ειδικέσ ανάγκεσ , τα οποία μπορούν να ενταχκούν ςτο κοινό πλαίςιο
λειτουργίασ του Παιδικοφ Στακμοφ
, απαιτείται ιατρικι γνωμάτευςθ -ζκκεςθ Ιατροφ
κατάλλθλθσ ειδικότθτασ.
9. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη
αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο.
10.Βεβαίσζε εξγνδόηε, γηα ηνλ θαζέλα από ηνπο γνλείο, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηείηαη όηη
θαη νη δύν είλαη εξγαδόκελνη, κε πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ απνδνρώλ ηνπο ή βεβαίσζε
έλαξμεο επηηεδεύκαηνο από Γ..Ο.Τ αλ είλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
11.Βεβαησζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ ή θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρύ, ηνπ γνλέα ή ησλ γνλέσλ
πνπ είλαη άλεξγνη
12.Τπεύζπλε Δήιωζε, απνδνρήο ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο -παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη όηη ηα
πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη λόκηκα θαη αιεζή.
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΤ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:
1.Αληίγξαθν Σαπηόηεηαο ή Δηαβαηεξίνπ ζε ηζρύ, απαξαηηήησο κε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ
(αλ δελ είλαη κε ιαηηληθή γξαθή).
2.Άδεηα λόκηκεο παξακνλήο ζηελ ρώξα ή αίηεζε, όπσο απηή εθάζηνηε απνδεηθλύεηαη.

ΠΟΣΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ :

1. Ζ ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθώλ- Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ αξρίδεη ηελ 1ε
επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Ηνπιίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο, επί πέληε εκέξεο
ηελ
εβδνκάδα,
δειαδή
από
Γεπηέξα
έσο
Παξαζθεπή.
2. Οη ηαζκνί δε ιεηηνπξγνύλ από 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη ηελ 5ε
Ηαλνπαξίνπ, θαζώο θαη από ηελ Μεγάιε Πέκπηε κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή ηνπ
Θσκά.
3. Οη ηαζκνί, επίζεο, δηαθόπηνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηηο επίζεκεο
αξγίεο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ, θαζώο θαη ηελ εκέξα κλήκεο ηνπ
Πνιηνύρνπ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο πνπ ιεηηνπξγεί ν ηαζκόο ή ηνπ
ενξηαζκνύ εζληθνύ ηνπηθνύ γεγνλόηνο.
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