Θεσσαλονίκη, 05/07/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στο Νηπιαγωγείο και τον Παιδικό
Σταθμό
Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι για τη σχολική χρονιά 2018-19 στο Νηπιαγωγείο μας
λειτουργούν τα εξής τμήματα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών:
 Παιδικός Σταθμός (έτος γέννησης 2015 και 2016)
 Προνήπια (έτος γέννησης 2014)
 Νήπια (έτος γέννησης 2013)
Για την εγγραφή των παιδιών θα πρέπει να προσκομίσετε στο Σχολείο τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
Για τον Παιδικό Σταθμό και τα Προνήπια:
1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού και της
σελίδας με τα εμβόλια
3. Ιατρική γνωμάτευση, όπου αποδεικνύεται ότι το παιδί δεν έχει κάποιο
παθολογικό πρόβλημα και μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις σχολικές
δραστηριότητες
4. Δύο φωτογραφίες του παιδιού, έγχρωμες, μικρού μεγέθους (όπως
διαβατηρίου)
Για τα Νήπια:
1. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού και της
σελίδας με τα εμβόλια
2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) που σας επισυνάπτουμε, το
οποίο θα συμπληρωθεί από τον γιατρό του παιδιού
4. Δύο φωτογραφίες του παιδιού, έγχρωμες, μικρού μεγέθους (όπως
διαβατηρίου)
Παρακαλούμε να προσκομίσετε τα παραπάνω έγγραφα στο Σχολείο με
την έναρξη των μαθημάτων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) καθιερώνεται ως ιατρικό
πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του παιδιού σας στο
μάθημα της Φυσικής Αγωγής, σε αθλητικές και άλλες σχολικές δραστηριότητες.
Χωρίς το Α.Δ.Υ.Μ. ο/η μαθητής/τρια δε θα συμμετέχει στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής ή σε άλλες δραστηριότητες, κατά την κρίση του Σχολείου.
Το Α.Δ.Υ.Μ. συμπληρώνεται από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής, Γενικής
Ιατρικής ή, σε ειδικές περιπτώσεις, Παθολογίας των Μονάδων Υγείας του
Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας ή των Εξωτερικών Ιατρείων των
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο
ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς
σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία).
Για να συμπληρωθεί το Α.Δ.Υ.Μ. (συνημμένο 1) πρέπει πρώτα να
συμπληρωθεί το «Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Μαθητή» (Φ.Ι.Ε.) (συνημμένο 2) από τον γιατρό, μετά από προληπτική ιατρική
εξέταση του παιδιού.
Για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. θα πρέπει να συνοδέψετε το παιδί σας
στον αρμόδιο γιατρό και να έχετε μαζί σας:
α) το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που
πιστοποιεί την κατάσταση της υγείας του
β) το Α.Δ.Υ.Μ.
γ) το Φ.Ι.Ε.
 Προσκομίστε το συμπληρωμένο Α.Δ.Υ.Μ. (πρωτότυπο) στο Σχολείο.
 Το Φ.Ι.Ε. μαζί με αντίγραφο του Α.Δ.Υ.Μ. φυλάσσεται στο αρχείο του
γιατρού σας ή της Μονάδας Υγείας όπου υπηρετεί ο γιατρός που
συμπλήρωσε το Α.Δ.Υ.Μ.
 Φυλάξτε αντίγραφο του Α.Δ.Υ.Μ. στο Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού σας.
 Μπορείτε να κρατήσετε αντίγραφο του Φ.Ι.Ε., εφόσον το επιθυμείτε.
Σας επισυνάπτουμε το Α.Δ.Υ.Μ., το Φ.Ι.Ε..

Παρακαλούμε να προσκομίσετε το Α.Δ.Υ.Μ. το αργότερο μέχρι 30/09/2018.
Με εκτίμηση
Η Διεύθυνση του Σχολείου

