Ενημερωτικό σημείωμα για τις εγγραφές μαθητών
για το σχολικό έτος 2018-2019
Οι κηδεμόνες των μαθητών που το νέο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στο σχολείο μας,
οφείλουν από τη Δευτέρα 25/6/2018 έως την Παρασκευή 29/6/2018 να προσέλθουν στο
Λύκειο για να κάνουν την εγγραφή των μαθητών.
Ώρες εγγραφών: 08:00 – 13:00
Ειδικότερα:
Α)
Οι κηδεμόνες των μαθητών που έχουν πραγματοποιήσει Ηλεκτρονική Αίτηση
Εγγραφής από 14/5/2018 έως 6/6/2018 στο https://e-eggrafes.minedu.gov.gr (α΄ φάση
εγγραφών), καλούνται να προσέλθουν στο σχολείο για την εγγραφή των μαθητών.
 Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2018-2019 στη Β’ ή στη Γ’
Λυκείου, οι κηδεμόνες τους προσέρχονται για την επανεγγραφή και την επιβεβαίωση
των στοιχείων τους.
 Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2018-2019 στην Α’ Λυκείου, τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1.

Αίτηση εγγραφής. Το έντυπο χορηγείται από το σχολείο.

2. Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα, η οποία χορηγείται από το σχολείο και αφορά στην
κηδεμονία και στα στοιχεία φοίτησης του μαθητή. Σε περίπτωση αλλοδαπού μαθητή
απαιτείται επίσης επικυρωμένο και μεταφρασμένο από τις αρμόδιες αρχές πιστοποιητικό
γέννησης και διαβατήριο σε ισχύ.
3. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
4. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του μαθητή.
5. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Χορηγείται από το σχολείο και παραδίδεται συμπληρωμένο τον
Σεπτέμβριο).
6.

Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Επίσης, κατά περίπτωση απαιτούνται:
7.

Υπεύθυνη δήλωση και των δυο γονέων για απαλλαγή από τα θρησκευτικά.

8.

Αίτηση για προφορική εξέταση (αν το παιδί εξετάζεται προφορικά).

Οι κηδεμόνες μπορούν να προσκομίσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό θεωρούν
ότι χρειάζεται για την ενημέρωση των καθηγητών.
Β)
Για όσους μαθητές δεν έχουν πραγματοποιήσει Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, θα
υπάρχει δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής από 25/6/2018 έως και
29/6/2018 (β΄ φάση εγγραφών) μέσω της εφαρμογής, στο:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Οι μαθητές αυτοί μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους από το
σχολείο, από τη Δευτέρα 3/9/2018, οπότε και μπορούν να προσέλθουν οι κηδεμόνες τους
στο Λύκειο για την εγγραφή τους.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2241027702 και 2241027742

