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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημοτικών Σχολείων

Θέμα: Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών/ριών για τη σχολική χρονιά 2021-2022
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ταυτάριθμης εγκυκλίου, με
ημερ. 26.11.2020 (στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και με στόχο τον εκσυγχρονισμό
των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, το
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας καταβάλλει προσπάθειες ώστε
οι εγγραφές και η επιβεβαίωσή τους να γίνονται ηλεκτρονικά. Για τεχνικούς λόγους, η
εγγραφή των παιδιών δεν κατέστη δυνατό να διενεργηθεί ηλεκτρονικά τον Ιανουάριο, οπότε
πρόθεση και επιδίωξή μας είναι να γίνει ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση των εγγραφών, ώστε
σταδιακά να επιτύχουμε και την ηλεκτρονική εγγραφή.
2.
Για τον σκοπό αυτό και στη βάση των εγγραφών/μετεγγραφών Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2021, παρακαλείστε όπως καταχωρίσετε στο συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο
excel:
α) τα στοιχεία όλων των μαθητών/ριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη τη σχολική χρονιά
2021-2022
β) τα στοιχεία όλων των μαθητών/ριών που θα φοιτήσουν στις υπόλοιπες τάξεις για πρώτη
φορά στο σχολείο σας τη σχολική χρονιά 2021-2022.
Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να καταχωρισθούν τα στοιχεία των μαθητών/ριών οι οποίοι/ες
φοιτούν στο σχολείο σας κατά την παρούσα σχολική χρονιά 2020-2021 και θα συνεχίσουν
τη φοίτησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά 2021-2022, αφού αυτά έχουν ήδη
περιληφθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο excel που αποστείλατε τον Δεκέμβριο 2020.
3.
Αφού συμπληρώσετε και ελέγξετε για την ορθότητά τους όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται, παρακαλείστε να αποστείλετε το ηλεκτρονικό αρχείο, μέσω ηλεκτρονικού
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ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: dde@schools.ac.cy, το αργότερο μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου
2021. Επισημαίνεται ότι, ενδεχόμενη λανθασμένη καταχώριση στην ημερομηνία γέννησης
ενός παιδιού ή στον προσωπικό αριθμό εγγραφής ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου
πατέρα/μητέρας/κηδεμόνα έστω και σε ένα ψηφίο, δεν θα επιτρέπει στον γονέα/κηδεμόνα
να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι εφικτή η επιβεβαίωση
της εγγραφής.
4.
Η επιβεβαίωση των εγγραφών θα γίνει στις 5 και 6 Απριλίου 2021 και θα
ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί με νέα εγκύκλιο. Για το θέμα θα
ενημερωθούν και οι γονείς/κηδεμόνες με σχετική ανακοίνωση.
5.
Υπενθυμίζεται ότι η δική σας συνεισφορά είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη του
στόχου που έχει τεθεί, γι’ αυτό παρακαλείστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί/ές στη
συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων/δεδομένων των μαθητών/ριών σας.
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