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Σχολικό έτος 2018 - 2019
Αθήνα 11-10-2017

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι, για την εγγραφή των παιδιών σας στον Παιδικό σταθμό και το Νηπιαγωγείο,
για το σχολικό έτος 2018-2019, ισχύουν τα εξής:
1. Από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για κράτηση θέσης μαθητών:
α) που φοιτούν ήδη στον Παιδικό σταθμό ή στο Νηπιαγωγείο μας
β) που έχουν αδέλφια στο σχολείο μας
γ) που είναι παιδιά αποφοίτων μας
δ) που είναι καθολικού δόγματος
ε) που είναι παιδιά του προσωπικού του σχολείου μας
2. Από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις νέων μαθητών.
3. Για την κράτηση θέσης των μαθητών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4. Για να επιτευχθεί η κράτηση θέσης, ο γονέας κατά την προσέλευσή του στο σχολείο, αφού συναντήσει
τον Γενικό Διευθυντή, θα καταθέσει την αίτηση εγγραφής στο ταμείο, καθώς και το ποσό των 500€ ως
προκαταβολή. Σε πιθανή περίπτωση ακύρωσης θέσης, η προκαταβολή επιστρέφεται μέχρι την
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.
5. Σας ενημερώνουμε ότι αίτηση προεγγραφής μπορείτε να καταθέσετε:
ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:

ΣΑΒΒΑΤΟ:

ΩΡΕΣ
08:00-14:00

16 Δεκεμβρίου 2017

08:00-12:00

13 Ιανουαρίου 2018

08:00-12:00

10 Φεβρουαρίου 2018

08:00-12:00

17 Μαρτίου 2018

08:00-12:00

6. Η αίτηση συμπληρώνεται στο σχολείο και υπογράφεται και από τους δύο γονείς.
7. Η κράτηση θέσης δεν ισοδυναμεί με εγγραφή του μαθητή στον Παιδικό σταθμό ή το
Νηπιαγωγείο. Οι εγγραφές για το Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου 2018
και ώρα 08:00 έως 14:00.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η σχολική χρονιά του Νηπιαγωγείου έχει την ίδια διάρκεια με το σχολικό
έτος του Δημοτικού σχολείου (11/09-15/06), όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Χρήστος Νάκης

Ο Γενικός Διευθυντής
Νικόλαος Νούλας

