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Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2019-2020
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σας πληροφορούμε ότι οι εγγραφές των μαθητών για όλες τις τάξεις των Δημοτικών
Σχολείων θα γίνουν από τις 21 μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου 2019. Οι εγγραφές για όλες τις
τάξεις θα ολοκληρωθούν μέσα σε αυτή την περίοδο και δε θα υπάρξει νέα περίοδος
εγγραφών.
Γονείς παιδιών, που θα μετεγγράψουν τα παιδιά τους σε άλλο σχολείο για λόγους
μετοίκησης, πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο, που θα γίνει η εγγραφή, στοιχεία τα
οποία να αποδεικνύουν τη μετακίνηση τους. Μετεγγραφές για άλλους λόγους ή για λόγους
μετοίκησης, οι οποίοι δημιουργούν στεγαστικά ή άλλα προβλήματα στο σχολείο θα γίνονται
μόνο ύστερα από έγκριση του Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας.
Όσοι γονείς παρουσιαστούν, για οποιοδήποτε λόγο, για εγγραφή/μετεγγραφή
του παιδιού τους μετά το τριήμερο εγγραφών, θα πρέπει να αποταθούν στο οικείο
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Οι εγγραφές όλων των μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου ή νέες
εγγραφές μαθητών άλλων τάξεων θα γίνουν στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής τους
περιφέρειας. Οι αναθεωρημένες εκπαιδευτικές περιφέρειες για τη σχολική χρονιά 2019-2020
θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (www.moec.gov.cy, Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες), πριν την έναρξη των εγγραφών για ενημέρωση των γονιών
(τέλη Δεκεμβρίου 2018). Toνίζεται ότι κάθε μαθητής πρέπει απαραίτητα να εγγράφεται στο
Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας, έστω και αν σκοπεύει να ζητήσει
μετεγγραφή. Καμία αίτηση για μετεγγραφή δε θα εξετάζεται, αν το παιδί δεν είναι
εγγεγραμμένο στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας. Αίτηση για
μετεγγραφή δικαιούνται να υποβάλουν μόνο οι γονείς παιδιών, αποτεινόμενοι στο οικείο
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Στην Α΄ τάξη θα γίνουν δεκτά για εγγραφή παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια και
8 μήνες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η
Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Κατά την εγγραφή παιδιού στην Α΄ τάξη οι γονείς πρέπει να προσκομίσουν:
1. Έντυπο ΥΠΠ 11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο
(Προδημοτική τάξη)»: Το έντυπο ΥΠΠ 11 είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
Δ.Δ.Ε. και θα πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους γονείς που αιτούνται για
εγγραφή του παιδιού τους για πρώτη φορά στο σχολείο.
2. Πιστοποιητικό γέννησης/διαβατηρίου
Για παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο και θα εγγραφούν για πρώτη φορά,
απαιτείται να παρουσιαστεί επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης. Για παιδιά που
γεννήθηκαν εκτός Κύπρου απαιτείται να παρουσιαστεί επίσημο Πιστοποιητικό
Γέννησης από την Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία γεννήθηκαν. Το Διαβατήριο
γίνεται δεκτό ως επίσημο πιστοποιητικό.
3. Πιστοποιητικό φοίτησης από νηπιαγωγείο το οποίο είναι εγκεκριμένο από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
4. Κατάσταση εμβολιασμού. Από φέτος πρέπει να προσκομίζεται κατά την εγγραφή
των παιδιών ατην Α΄ τάξη (Ιανουάριο) και όχι κατά την επιβεβαίωση των εγγραφών
(Απρίλιο), όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

5. Δύο λογαριασμoύς (σκυβάλων και πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού
ρεύματος), που να αποδεικνύουν ότι η οδός που δηλώθηκε εμπίπτει στην
εκπαιδευτική περιφέρεια του σχολείου.
- Εάν υπάρχουν περιπτώσεις γονέων που ενοικιάζουν κατοικία και δεν είναι
δυνατόν να προσκομίσουν λογαριασμό σκυβάλων, θα πρέπει να
προσκομίσουν επιπρόσθετα από το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και το
ενοικιαστήριο έγγραφο.
Επίσης, αν υπάρχουν περιπτώσεις γονέων που μετοίκησαν πρόσφατα και δεν
έχουν λογαριασμό σκυβάλων θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια
οικοδομής και πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώνεται ότι
δεν θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις κοινοταρχών/δημάρχων για τη
διεύθυνση κατοικίας των γονέων. Οι γονείς που μένουν στην ίδια οικία με
τον παππού και τη γιαγιά ή άλλους συγγενείς, και δεν έχουν στο δικό τους
όνομα τους δύο λογαριασμούς που απαιτούνται, για να μπορούν να
διεκδικήσουν θέση για το παιδί τους, πρέπει να προσκομίσουν τους
λογαριασμούς στους οποίους αναγράφεται το όνομα του συγγενή με τον οποίο
διαμένουν και να ετοιμάσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν με
ποιους διαμένουν και από πότε και να υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση οι
γονείες του παιδιού και οι συγγενείς των γονέων με τους οποίους διαμένουν.
Σε περίπτωση που τα στοιχεία/πιστοποιητικά που θα προσκομίσετε είναι
ψευδή, αυτό συνεπάγεται με ποινική δίωξη για εξαπάτηση της Αρμόδιας Αρχής
και ακύρωσης της εγγραφής του παιδιού σας.
Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές Α΄ τάξης που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια που φοιτούν
στο ίδιο Σχολείο (Δημοτικό) γίνονται δεκτά χωρίς βεβαίωση της διεύθυνσης.
Σημειώνεται όμως, ταυτόχρονα, ότι αν οι συγκεκριμένοι μαθητές διεκδικούν θέση σε
σχολείο που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια θα εγγράφονται στο ίδιο
Σχολείο με τα αδέρφια τους νοουμένου ότι δε δημιουργείται στεγαστικό πρόβλημα.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται από τους γονείς στα κατά τόπους
Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας το τριήμερο των εγγραφών, δηλαδή, 21-23 Ιανουαρίου 2019.
Το έντυπο αίτησης για μετεγγραφή (ΥΠΠ 33) μπορεί να εξασφαλιστεί από τα οικεία
Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
(http://www.moec.gov.cy/dde/entipa.html).
Η εγγραφή των παιδιών στις Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη θα γίνει από τα ίδια τα
παιδιά, αφού φέρουν
συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τους γονείς τη
βεβαίωση, που επισυνάπτεται.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η επιβεβαίωση των εγγραφών σε όλες τις τάξεις των Δημόσιων Δημοτικών
Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2019-2020, θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 8-9
Απριλίου 2019).

Από το σχολείο

