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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΔΝΗΜΔΡΩΗ
Δνημερώνοσμε ηοσς γονείς και κηδεμόνες όηη :
1) από ην λέν ζρνιηθό έηνο ζηνλ Παηδηθό ηαζκό θα λειηοσργήζει ένα βρεθικό ημήμα
δπλακηθόηεηαο δώδεθα (12) βξεθώλ ειηθίαο 1,5 έσο 2,5 εηώλ.
2) νη εγγξαθέο ησλ λεπίσλ ζηνλ Παηδηθό ηαζκό γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020 ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ
από 10 /05/2019 έσο 31/05/2019.
Επιζημαίνεηαι όηι η θοίηηζη ζηο προνήπιο για ηα νήπια ποσ έτοσν γεννηθεί ηα έηη 2014- 2015 είναι
σποτρεωηική για ηο Δήμο Μεγαλόπολης και ως εκ ηούηοσ δεν μπορούν να εγγραθούν ζηον Παιδικό
Σηαθμό.
Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγραθή / επανεγγραθή ησλ λεπίσλ είλαη ηα αθόινπζα:
1. Αίηεζε εγγξαθήο ηνπ λεπίνπ ζηε δνκή Παηδηθόο ηαζκόο (ρνξεγείηαη από ηε δνκή)
2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, θαη όπνπ απηό δελ είλαη εθηθηό ιεμηαξρηθή πξάμε
γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ .
3. Βεβαίσζε εξγνδόηε όηη θαη νη δύν γνλείο είλαη εξγαδόκελνη ή πξόθεηηαη λα εξγαζζνύλ εληόο κελόο
από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο θαη αληίγξαθν αλαγγειίαο πξόζιεςεο ή ηεο ζύκβαζεο καδί
κε ην έληππν Δ4( εηήζηνο πίλαθαο πξνζσπηθνύ )
4. Βεβαίσζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ ή θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρύ ηνπ γνλέα ή ησλ γνλέσλ πνπ είλαη
άλεξγνη.
5. Βεβαίσζε πγείαο ηνπ παηδηνύ ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε από παηδίαηξν ( ζηελ νπνία λα
αλαθέξνληαη θαη ηπρόλ αιιεξγίεο) , θαζώο θαη αληίγξαθν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ κε ηα εκβόιηα
πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ.
6. Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ησλ γνλέσλ.
7. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζ’ αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πξνζώπνπ πνπ
ζα παξαιακβάλεη ην λήπην ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ησλ γνλέσλ ηνπ.
ε πεξίπησζε επαλεγγξαθήο θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γίλεηαη
δεθηή ππεύζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ πνπ βεβαηώλεη ηε κε κεηαβνιή.
Οη αηηήζεηο ζα γίλνληαη ζηε δνκή Παηδηθόο ηαζκόο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κνηλσληθή Πξνζηαζία &
Αιιειεγγύε» Γήκνπ Μεγαιόπνιεο (Γ/λζε: Δπακεηλώλδα 3, πιεζίνλ Αγ. Κσλ/λνπ) από ηηο 9:00 π.κ. έσο
θαη ηηο 10:30 π.κ.
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 2791022258
Ο πρόεδρος
Υίνης Βαζίλειος

