Ππορ 2Ο ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ

1.

ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ

2. ΓΗΛΩΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

Β

Ο/Η σπογγεγραμμέν__ _________________________________ ηοσ ________________ ποσ καηοικώ ζηη
Ονομαηεπώνσμο γονέα ή κηδεμόνα

Παηρώνσμο ηοσ κηδεμόνα

διεύθσνζη ______________________________________________________ είμαι νόμιμος κηδεμόνας η___
Οδός καηοικίας ηοσ κηδεμόνα

Αριθμός

Τατ. Κωδ.

μαθηη__ __________________________________________________ ποσ διαμένει ζηην παραπάνω διεύθσνζη
Ονομαηεπώνσμο ηοσ μαθηηή / μαθήηριας

και αναλαμβάνω πλήρως ηην εσθύνη για ηην ηακηική θοίηηζη, διαγωγή και ηην πρόοδο ηοσ παιδιού μοσ.
Επιθσμώ να εγγραθεί ζηην Β ηάξη ηοσ ζτολείοσ για ηο ζτολικό έηος 2020 - 2021.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΘΗΣΗ
Παηπώνςμο ___________________ Μηηπώνςμο _________________ Γένορ _______________
Δπίθεηο μηηέπαρ__________________Σόπορ Γέννηζηρ _________________________________
Ημεπ. Γέννηζηρ _____________

Απ. Μηηπώος _____________ Τπηκοόηηηα______________

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Δπάγγελμα Παηέπα _____________________________ Σηλ. ζηαθεπό _____________________
Σηλ. κινηηό γονέα _________________ e-mail γονέα(ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ) ____________________________
Σηλ. κινηηό μαθηηή ________________
Γιεύθςνζη μαθηηή /ηπιαρ ______________________________________________________
Αν είναι διαθορεηική από ηη διεύθσνζη ηοσ κηδεμόνα

ςνημμένα ςποβάλλω ηα παπακάηω δικαιολογηηικά:
Σίηλο εγγπαθήρ (Φωηοηςπία Πηςσίος – Απολςηηπίος για αποθοίηοςρ ΓΔΛ και Αποδεικηικό Α’ ηάξηρ
για μαθηηέρ πος εγγπάθονηαι για ππώηη θοπά ζηο ζσολείο μαρ)
Φωηοηςπία ηαςηόηηηαρ Κηδεμόνα και Μαθηηή
Τπεύθςνη Δήλωζη ηος Ν. 1599/86 ηος κηδεμόνα πος να δηλώνει όηι
1. Ο/Η μαθηηήρ/ηπια δεν έσει εγγπαθεί ζε άλλο ζσολείο
2. Δπιηπέπει ηην ζςμμεηοσή ηος/ηηρ μαθηηή/ηπιαρ ζηοςρ πεπιπάηοςρ και ηιρ ημεπήζιερ εκδπομέρ
3. Δπιηπέπει ηην διασείπιζη – επεξεπγαζία ηων πποζωπικών δεδομένων ηος/ηηρ μαθηηή/ηπιαρ
4. Παπέλαβε ηον κανονιζμό ηος ζσολείος και ζςμθωνεί με ηην ηήπηζή ηος.
Εμθανίζεηαι ζηην ιζηοζελίδα ηου ζχολείου 2epal.gr
Απόδειξη ΔΕΗ/ΟΣΕ/ΕΤΑΘ για εξακπίβωζη ηηρ διεύθςνζηρ καηοικίαρ
Ιαηπική γνωμάηεςζη για ζςμμεηοσή ζηο μάθημα ηηρ Φςζικήρ Αγωγήρ (ΑΣΟΜΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΜΑΘΗΣΗ)
αν δεν ςπάπσει ζηον Αηομικό θάκελο ηος/ηηρ μαθηηή/ηπιαρ μέχρι 30/9/2020.
Σο ένηςπο διαηίθεηαι ζηη ζελίδα ηος ζσολείος 2epal.gr
2 Φωηογπαθίερ ηος/ηηρ μαθηηή/ηπιαρ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΣΙΟ για μαθηζιακέρ δςζκολίερ. (Σα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά θα
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πποζκομιζηούν από ηον ίδιο ηον κηδεμόνα και όσι ηο ζσολείο πποέλεςζηρ)

Μόνο για Αλλοδαπούς:
1. Πιζηοποιηηικό Γεννήζεωρ ηος/ηηρ μαθηηή/ηπιαρ (Μεηαθραζμένο)
2. Διαβαηήπιο ηος/ηηρ μαθηηή/ηπιαρ και ηος κηδεμόνα (Μεηαθραζμένο)
3. Γένορ Μηηέπαρ ηο οποίο πιζηοποιείηαι με έγγπαθο ηο οποίο ηο αναγπάθει (Πιζηοποιηηικό γέννηζηρ
μηηέπαρ ή πιζηοποιηηικό γάμος) (Μεηαθραζμένο)

ΕΠΙΘΤΜΩ ΣΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΤ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΙ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ:
ΓΔΩΠΟΝΙΑ, ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΤΔΞΙΑ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ – ΕΤΕΞΙΑ
Επιθςμώ ηην παπακολούθηζη εκ μέποςρ ηος παιδιού μος ηων παπακάηω
μαθημάηων επιλογήρ:
Οι μαθηηέρ θα επιλέγοςν δύο (2) μαθήμαηα.
Μικποβιολογία Ι
Νοζηλεςηική Ι
Γημιοςπγική Απαζσόληζη ζηην Πποζσολική Ηλικία Ι
Διζαγωγή ζηη Φςζικοθεπαπεία Ι
ύγσπονη Αιζθηηική Ι
Βαζικέρ Απσέρ Κομμωηικήρ Ι

Θεζζαλονίκη ___/___/2020

Τπογπαθή:

Δκπαιδεςηικόρ ςπεύθςνορ για ηην καηαγπαθή
ηων ζηοισείων εγγπαθήρ
Τπογπαθή:

Ονομαηεπώνςμο:

Ονομαηεπώνςμο:

Ο Γονέαρ ή Κηδεμόναρ

Κλάδορ:
Διδικόηηηα:
Απιθμόρ Ππωηοκόλλος Δγγπαθήρ :

Καηασώπηζη ζηο myschool
Ημεπομηνία:
/ / 2020
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