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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022 - 2023
Αγαπητοί Γονείς,
Με χαρά καλωσορίζουμε τα παιδιά σας στο Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ’ – Πλατύ !!!
Σας ενημερώνουμε ότι οι Εγγραφές των παιδιών σας στην Α΄ Γυμνασίου θα γίνουν ηλεκτρονικά
από τις 21 μέχρι και τις 23 Ιουνίου. Για τον σκοπό αυτό, θα τεθεί σε λειτουργία η Πύλη
Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών στη διεύθυνση https://engrafes.moec.gov.cy/.
Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Εγγραφή του παιδιού σας αναγράφονται σε σχετική Εγκύκλιο του
ΥΠΠΑΝ, που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του σχολείου μας. Οι γονείς/κηδεμόνες που
δυσκολεύονται να κάνουν την ηλεκτρονική εγγραφή του παιδιού τους, μπορούν να επικοινωνούν
τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του σχολείου, από τις 8.00πμ-14.00μμ κατά τις πιο πάνω
ημερομηνίες, για να τους βοηθήσει.
Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Εγγραφής του παιδιού σας, πρέπει να προσκομίσετε τα
πιο κάτω έντυπα/έγγραφα στη Γραμματεία του σχολείου, από την Δευτέρα 04 Ιουλίου μέχρι και
την Τετάρτη 06 Ιουλίου μεταξύ των ωρών 08.00πμ-14.00μμ.
1. Ατομικό Δελτίο συμπληρωμένο και υπογραμμένο
2. Έντυπα / Έγγραφα για την εγγραφή
α)
β)
γ)
δ)

Απολυτήριο Δημοτικού (αντίγραφο)
Πιστοποιητικό Γεννήσεως (αντίγραφο)
Πολιτική ταυτότητα (να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας)
Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος διαβατηρίου
(Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή)
ε) Ταυτότητα Πολύτεκνης Οικογένειας Π.Ο.Π. (για παιδιά πολυτέκνων)
στ)Ταυτότητα πενταμελούς οικογένειας Π.Ο.Π.Ο (για οικογένειες με τρία παιδιά)
ζ) Προσφυγική ταυτότητα ελεγμένη μετά το 1983 (για παιδιά εκτοπισθέντων)
3. Δήλωση Προτίμησης για τοποθέτηση μαθητών Α΄ Γυμνασίου στο ίδιο τμήμα.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τις ημερομηνίες 04-06 Ιουλίου στο σχολείο μας θα βρίσκεται και ο
Σύνδεσμος Γονέων του Γυμνασίου μας, για την εγγραφή των νέων μελών του.
Ιστοσελίδα Γυμνασίου Πλατύ
http://gym-arch-makarios-lef.schools.ac.cy
Τηλέφωνα Γραμματείας: 22331777 και 22330778
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