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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Νηπιαγωγείο – Παιδικός Σταθμός 
 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Σας ενημερώνουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό - Νηπιαγωγείο 

είναι τα παρακάτω: 

Προσκομίζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους 

1. Έντυπο Προσωπικών Στοιχείων Μαθητή (σας το παρέχουμε εμείς). Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται 

από τους γονείς και περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες χρειάζεται να γνωρίζει το 

προσωπικό του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού Σταθμού. 

2. Το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα (του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986) (σας την παρέχουμε εμείς) ότι 

αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του παιδιού (για τις 

περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται σχολικό λεωφορείο ). 

 

 Για τα Νήπια και Προνήπια: προσκομίζονται στην πρώτη εγγραφή του μαθητή και ισχύουν για όλη 

τη φοίτησή του στο Νηπιαγωγείο. 

 Για τον Παιδικό Σταθμό: προσκομίζονται στην πρώτη εγγραφή του μαθητή και ισχύουν για όλη τη 

φοίτησή του μόνο στον Παιδικό Σταθμό. 

4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (σας το παρέχουμε εμείς), συμπληρωμένο από Παιδίατρο, ή Γενικό 

Ιατρό ή Παθολόγο, και με το οποίο πιστοποιείται ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής. 

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας όπου 

είναι εγγεγραμμένο το παιδί (όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης). Είναι απαραίτητο στο πιστοποιητικό να 

γράφεται η ημερομηνία γέννησης, η υπηκοότητα και ο αριθμός δημοτολογίου. 

6. Για τα παιδιά με ξένη υπηκοότητα θα πρέπει να προσκομίσετε επιπλέον: 

 Άδεια παραμονής των γονέων. 

 Πιστοποιητικό γεννήσεως ή άλλο επίσημο έγγραφο μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το 

Υπουργείο Εξωτερικών. 

 

Χωρίς τα παραπάνω, απαραίτητα για όλα τα ιδιωτικά ή δημόσια σχολεία, δικαιολογητικά δεν είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθεί η εγγραφή. 

 

 Με εκτίμηση 

 Από τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου  

 και του Παιδικού Σταθμού 

 


