Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Εγγραφές μαθητών/τριών και δημιουργία τμημάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.
Σας ενημερώνουμε ότι :
α) Για το σχολικό έτος 2018-2019 η δήλωση προτίμησης για εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. θα πραγματοποιηθεί
ηλεκτρονικά από τις 14-05-2018 έως την 31-05-2018 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eeggrafes.minedu.gov.gr,.
β) Μετά την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης πρέπει να γίνει οριστικοποίηση από τις 20-6-18 έως 29-0618. Επισημαίνεται ότι κατά τις ημέρες διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων 20,21-6-18 οι εγγραφές
είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μετά το πέρας αυτών 12:00.
Τα απαιτούμενα για την εγγραφή, είναι τα εξής:
Α. Για Έλληνες , (εγγραφή από Γυμνάσιο ή Μετεγγραφή από Λύκειο)
1. Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου ή Σημείωμα μετεγγραφής ή Απολυτήριο Λυκείου για εγγραφή
στη Β΄ τάξη.(θα έρθουν στο σχολείο υπηρεσιακά).
2. Φωτοτυπία Ταυτότητας του παιδιού και να έχει μαζί του την ταυτότητά του ο γονέας.
3. Αίτηση Εγγραφής Κηδεμόνα / Υπεύθυνη Δήλωση επιλογής Ειδικότητας στη Β’ και τη Γ’ τάξη
(δίνεται από το σχολείο)
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ΚΕΔΔΥ για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
5. Πιστοποιητικό Υγείας για συμμετοχή στις αθλητικές εκδηλώσεις (δελτίο ΑΔΥΜ χορηγεί το
σχολείο).
6. Τέσσερις (4) φωτογραφίες.
Β. Για Αλλοδαπούς , (εγγραφή από Γυμνάσιο ή Λύκειο)
1. Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου (Σημείωμα μετεγγραφής ή Απολυτήριο Λυκείου για εγγραφή
στη Β’ τάξη. Αν δεν είναι από Ελληνικό σχολείο πρέπει να είναι μεταφρασμένο από επίσημη αρχή)
2. Πιστοποιητικό Γέννησης μεταφρασμένο από την κρατική μεταφραστική υπηρεσία ή προξενική αρχή
ή από επίσημο μεταφραστή αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών.
3. Φωτοτυπία Ταυτότητας του παιδιού.
4. Πιστοποιητικό ή Ταυτότητα των γονέων μεταφρασμένα στα Ελληνικά.
5. Αίτηση Εγγραφής Κηδεμόνα / Υπεύθυνη Δήλωση επιλογής Ειδικότητας στη Β’ και τη Γ’ τάξη
(δίνεται από το σχολείο)
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ΚΕΔΔΥ για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
7. Πιστοποιητικό Υγείας για συμμετοχή στις αθλητικές εκδηλώσεις (δελτίο ΑΔΥΜ χορηγεί το
σχολείο)
8. Τέσσερις (4) φωτογραφίες.

Αν τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί κατά την πρώτη εγγραφή στο ΕΠΑ.Λ. τότε θα
προσκομίζονται τα απαραίτητα συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την επανεγγραφή, μετά από έλεγχο
στον ατομικό φάκελο του μαθητή.

<<Οι ανωτέρω ειδικότητες διασυνδέονται τόσο με την οικονομία του νησιού μας, και της ευρύτερης
περιοχής της Δωδεκανήσου, όσο και με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέροντας νέες επαγγελματικές
διεξόδους στους νέους του νησιού μας>>.
Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών παρακαλούνται να προβούν στις
απαραίτητες διαδικασίες δηλώσεων , μέσα στις προθεσμίες.

ΠΕΝΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.:
1. Μην ακολουθείς μόνο τους φίλους σου, να ακολουθείς και τις επιθυμίες σου!
2. Μην ακολουθείς μόνο τις επιθυμίες σου αλλά να χρησιμοποιείς τις σωστές πληροφορίες και όχι τις
ψεύτικες υποσχέσεις.
3. Λάβε υπόψη σου τις ανάγκες και τα κενά που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
4. Μίλα με επαγγελματίες του κλάδου και μάθε περισσότερα για την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει.
5. Βεβαιώσου ότι γνωρίζεις πώς ακριβώς θα αποκτήσεις το πτυχίο της ειδικότητας που επιθυμείς.
Ευχάριστη και αποδοτική φοίτηση και κυρίως επαγγελματική αποκατάσταση για όλους τους
μαθητές!
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν επιπλέον πληροφορίες επισκεπτόμενοι το σχολείο, ή στα τηλέφωνα
2243029600 και 2243050897.
Επίσης μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του σχολείου μας πληκτρολογώντας:
https://www.epalkalymnou.gr/

