ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριών για τη
σχολική χρονιά 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από τους γονείς/κηδεμόνες ηλεκτρονικά από τις
21-23/6/2022 στην διεύθυνση του ΥΠΠΑΝ https://engrafes.moec.gov.cy και όχι με φυσική
παρουσία στο σχολείο. Για καθοδήγηση/πληροφορίες για το πώς θα γίνει η εγγραφή μπορείτε να
αποταθείτε στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Γυμνασίου Ξυλοφάγου
gym-xylofagoular.schools.ac.cy στις ανακοινώσεις.
Παράλληλα καλείστε να παρουσιαστείτε και στο σχολείο στις 27/6 ή 28/6/2022 (Δευτέρα ή Τρίτη)
από τις 8.00-12.00 μ. για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης για την
σχολική χρονιά 2022-2023.
Αν για κάποιο λόγο δεν μπορεί κάποιος να επιβεβαιώσει ηλεκτρονικά την εγγραφή θα μπορεί να
βοηθηθεί στο σχολείο στις εγγραφές την Δευτέρα 27/6 ή Τρίτη 28/6/2022.
Απαραίτητα για την Εγγραφή:
1) Προσωπική παρουσία του Γονιού/Κηδεμόνα
2) Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή πιστοποιητικό φοίτησης στο Δημοτικό.
3) Αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως (αν δεν το έχετε προσκομίσει προηγουμένως μαζί με το Ατομικό
Δελτίο).
4) Φωτοτυπία Πολιτικής Ταυτότητας
5) 2 φωτογραφίες - μεγέθους διαβατηρίου (αν δεν τις έχετε προσκομίσει προηγουμένως μαζί με το Ατομικό
Δελτίο)
6) Προσφυγική Ταυτότητα (για παιδιά εκτοπισθέντων)
7) Πολυτεκνική ταυτότητα σε περίπτωση πολυτέκνων (ανανεωμένη 2022)
8) Ταυτότητα Πενταμελούς οικογένειας (ανανεωμένη 2022)
9) Πρόσφατη βεβαίωση Γραφείου Ευημερίας (όσοι είναι λήπτες δημόσιου βοηθήματος)
10) Βεβαίωση από δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ)
11) Εισφορά 30 ευρώ για τον Σύνδεσμο Γονέων (€20 συνδρομή και €10 ασφάλεια).
12) Καταβολή τελών για τις εκδρομές της Σχ.χρονιάς 2022-2023 : 8 ευρώ

Σημείωση: Γονείς/Κηδεμόνες με δύο ή περισσότερα παιδιά στο σχολείο πληρώνουν συνδρομή στον
Σύνδεσμο Γονέων/Κηδεμόνων μόνο για ένα παιδί. Ασφάλεια πληρώνουν για όλα τα παιδιά τους.
Ο γονιός/κηδεμόνας οφείλει να προσκομίσει την απόδειξη εισφοράς για το πρώτο παιδί, όταν θα κάμει
εγγραφή για το άλλο παιδί.

Από τη Διεύθυνση
31/5/2022

