
3ο Γυμνάσιο Βύρωνα Σχολικό έτος 2022-23

Βύρωνας, 01 Ιουνίου 2022

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες,

Το σχολείο μας θα δέχεται τους γονείς -κηδεμόνες από τη Δευτέρα, 20/06/2022 έως και τη 
Δευτέρα, 27/06/2022, 08:30 – 13:30, προκειμένου να εγγράψετε το παιδί σας στην Α΄ τάξη του 
2022-23 ή επανεγγράψετε στην επόμενη τάξη (από Α' στην Β' και από Β' στην Γ') και να 
δηλώσετε / επιβεβαιώσετε την κηδεμονία και τα στοιχεία επικοινωνίας, εφ’ όσον οι υγειονομικές 
συνθήκες και τα σχετικά πρωτόκολλα θα το επιτρέπουν.

Για την εγγραφή μαθητή στην Α΄ τάξη του 2022-23

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

1. Την Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής (μπορείτε να την κατεβάσετε από το site μας από την ενότητα 
“Χρήσιμα” ή να την παραλάβετε από το σχολείο μας) συμπληρωμένη και υπογεγγραμμένη από τον 
πρώτο κηδεμόνα, αυτόν που συνήθως θα επικοινωνεί με το σχολείο και θα ενημερώνεται.
2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και φωτοτυπία της/του πρώτου γονέα-κηδεμόνα.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και φωτοτυπία της/του δεύτερου γονέα-κηδεμόνα.
4. Τυχόν γνωμάτευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που πιθανόν προκαλεί προφορική εξέταση ή
άλλη ευνοϊκή αντιμετώπιση ή/και ειδική αξιολόγηση στην Β’ ξένη γλώσσα.
5. Τυχόν ιατρική γνωμάτευση για ασθένεια που πρέπει να ενημερωθεί το σχολείο και που πιθανόν 
προκαλεί απαλλαγή από τη Φυσική Αγωγή.
6. ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, μπορείτε να το κατεβάσετε από το site μας από την 
ενότητα “Χρήσιμα” ή να το παραλάβετε από το σχολείο μας) συμπληρωμένο από γιατρό (προθεσμία
έως τον Αγιασμό για την έναρξη του σχολικού έτους 2022-23).
7. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας του μαθητή.

Για την επανεγγραφή μαθητή στη Β΄ ή Γ΄ τάξη του 2022-23

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

1. Την Υπεύθυνη Δήλωση Eπανεγγραφής (μπορείτε να την κατεβάσετε από το site μας από την 
ενότητα “Χρήσιμα” ή να την παραλάβετε από το σχολείο μας) συμπληρωμένη και υπογεγγραμμένη 
από τον πρώτο κηδεμόνα, αυτόν που συνήθως θα επικοινωνεί με το σχολείο και θα ενημερώνεται.
2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για επίδειξη και επιβεβαίωση ταυτοπροσωπίας.
4. Τυχόν νέα ή ανανεωμένη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που πιθανόν προκαλεί προφορική 
εξέταση ή άλλη ευνοϊκή αντιμετώπιση ή/και ειδική αξιολόγηση στην Β’ ξένη γλώσσα.
5. Τυχόν ιατρική γνωμάτευση για ασθένεια που πρέπει να ενημερωθεί το σχολείο και που πιθανόν 
προκαλεί απαλλαγή από τη Φυσική Αγωγή.

Οι μεταγραφές διενεργούνται το Σεπτέμβριο του 2022.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά, με υγεία.

Με εκτίμηση,
Ελένη Δαμαλά
Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου Βύρωνα
2107651501
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