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        Προς τους γονείς και κηδεμόνες 
        των υποψήφιων μαθητών της Α΄ Δημοτικού 
        για το σχολικό έτος 2020-2021 
 
 

Αγαπητοί γονείς, 
 
  Είναι χαρά μας και σας ευχαριστούμε που επιλέγετε το Σχολείο μας για τη φοίτηση του παιδιού σας στο νέο 
ξεκίνημα στο στίβο της γνώσης και της αγωγής. 
 
 Με την συγκεκριμένη ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:  
 

• Οι προεγγραφές, για το σχολικό έτος 2020-2021 έχουν ήδη ξεκινήσει. 
 

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2014 έως 31-12-2014. 
 

• Για την εγγραφή των μαθητών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας προεγγραφής. Όταν συμπληρωθεί 
ο αριθμός αυτός, οι υπόλοιποι μαθητές θα είναι επιλαχόντες. 

 

• Χωρίς να συμμετέχουν στη σειρά προτεραιότητας εγγράφονται μόνο τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας. 
 

• Για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής και επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι 
περιορισμένος όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι   20  Δεκεμβρίου την αίτηση 
προεγγραφής.  
 

• Η φόρμα της αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.ellinogalliki.gr). Μπορείτε να στείλετε 
τη συμπληρωμένη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής info@ellinogalliki.gr ή να την 
καταθέσετε στο λογιστήριο της Σχολής καθημερινά   08:00-14:00 (εκτός από αργίες). 

 

• Θα γίνει συνάντηση των παιδιών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού (συμπεριλαμβανομένων και 
των επιλαχόντων), για μια επαφή γνωριμίας με το σχολείο μας και τους δασκάλους της Α΄ Δημοτικού. 
Για την ακριβή ημέρα και ώρα θα ενημερωθείτε από τη Σχολή.  

 

• Μετά την πρώτη συνάντηση γνωριμίας θα γίνει στο λογιστήριο της Σχολής η κράτηση της θέσεως 
καταβάλλοντας το ποσό των 400 € έναντι των διδάκτρων του σχολ. έτους 2020-2021. Τα παιδιά, για τα 
οποία δε θα έχει γίνει κράτηση θέσεως εγκαίρως, θα παραχωρούν χωρίς άλλη προειδοποίηση τη θέση 
τους στους επιλαχόντες. Για τις ημερομηνίες καταβολής της προκαταβολής θα ενημερωθείτε από τη 
Σχολή. 

 
                                     Ο Διευθυντής της Σχολής 
            Θεόφιλος Γεωργούσης 
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