
 
  
  
  
 

 

  

Προσχολικό Κέντρο “φροέλεν”                

   Προσχολικό Κέντρο - Νηπιαγωγείο “πόλκα φροέλεν”             

 

Ονομ/μο παιδιού:   ________________________________ 

Αρ. Μητρώου :  ________________________________ 

Ημ/νία γέννησης :  ________ /________ /______________ 

Τμήμα :   ________________________________ 

Σχολ. Έτος :   ________________________________ 

Ημ/νία Εγγραφής :  ________ / _________ / ____________ 

Φορέας :  ________________________________ 

 

 
Α Ι Τ Η Σ Η  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΕΠΙΘΕΤΟ : _______________________________________ΟΝΟΜΑ : _______________________________
 

ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΕΙ : _____________________________  ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ______ / _____ / _______ 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : _______________________ ΘΡΗΣΚ. _______________ ΥΠΗΚ/ΤΑ :___________  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ : __________________________________________________________________________ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : _______________ ΠΕΡΙΟΧΗ :__________________________ ΠΟΛΗ : ________________ 

 ΟΙΚΙΑΣ      ______________________    

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΕΠΙΘΕΤΟ :_________________________________ ΕΠΙΘΕΤΟ : _________________________________ 

ΟΝΟΜΑ : __________________________________ 

ΓΡΑΜ. ΓΝΩΣΕΙΣ:____________________________ 

ΟΝΟΜΑ : ___________________________________ 

ΓΡΑΜΜ.ΓΝΩΣΕΙΣ:____________________________ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ______________________________ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : _______________________________ 

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓ. : _______________________________ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓ. : ________________________________ 

Τ.Κ. __________ ΠΕΡΙΟΧΗ ___________________ Τ.Κ. _________ ΠΕΡΙΟΧΗ _____________________ 

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ   _____________________________ 

ΚΙΝΗΤΟ _________________ FAX _____________ 

E-MAIL ___________________________________ 

ΑΦΜ:___________________ΔΟΥ_______________ 

  

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ _______________________________ 

ΚΙΝΗΤΟ. ___________ FAX ___________________ 

E-MAIL ____________________________________ 

ΑΦΜ______________________ΔΟΥ_____________ 

 

 

 

   * Σε περίπτωση διαζυγίου συμπληρώστε μας ποιος είναι ο Κηδεμόνας του παιδιού: 

      Πατέρας            Μητέρα                Άλλος συγγενής 

 

 Εφόσον χρειαστεί να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας και η επικοινωνία δεν είναι εφικτή παρακαλούμε 

σημειώστε τα στοιχεία εξουσιοδοτημένου ατόμου στον οποίο θα απευθυνθούμε. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 
ΕΠΙΘΕΤΟ : ____________________________________    ΟΝΟΜΑ : _________________________ 
 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ : _____________________________________ ΠΕΡΙΟΧΗ : _____________________ 
 
 ______________________________________  ΚΙΝ____________________________________ 
 
Συγγενική σχέση με το παιδί:_________________________________________________________ 

 
 Η παράδοση του παιδιού από το σχολικό ή από τη Γραμματεία γίνεται κατά κανόνα απευθείας στο γονιό, που 

είναι γνωστός στα συγκεκριμένα άτομα που παραδίδουν το παιδί ή στο άτομο που ο γονιός μας έχει υποδείξει. 

 Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη το παιδί να παραδοθεί σε άλλο πρόσωπο εκτός από το γονιό του, είναι 

απαραίτητη η έγκαιρη υπογεγραμμένη βεβαίωση του γονιού με τα ακριβή στοιχεία του αγνώστου σε μας 

ατόμου απευθείας στη Γραμματεία ή στο Σχολικό. Επιπλέον, στην περίπτωση που το παιδί μεταφέρεται με 

Σχολικό ο Γονιός υποχρεώνεται και με τηλεφωνική επικοινωνία να επιβεβαιωθεί ότι η Γραμματεία ενημερώθηκε 

για την αλλαγή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

Τα παιδιά τα οποία μεταφέρονται με τους Γονείς τους, πρέπει να παραδίδονται και να παραλαμβάνονται μ ό ν ο 

από την Γραμματεία του Σχολείου η οποία έχει την απόλυτη ευθύνη. Αυτό αποτελεί αυστηρό κανονισμό του 

Σχολείου μας, τον οποίο καλείστε να σεβαστείτε.  

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος/η       Διαζευμένος/η*          Άγαμος/η        
Άγαμος/η 

    

   



Το παιδί έχει ξαναπάει σε Προσχολικό Κέντρο         ΝΑΙ                 ΟΧΙ   

Αν ναι σε ποιο ; ________________________________________________ 

Έχει άλλα αδέρφια ; ΝΑΙ                  ΟΧΙ                   Αριθμό αδερφών ;               Ηλικίες           

 
Από που πήρατε πληροφορίες για το Παιδαγωγικό μας Εργο : ___________________________ 
 

 

        Ενημερώθηκα για τον τρόπο που λειτουργεί το ΚΕ.Π.Α.Ε. “Πόλκα – Φροέλεν” και έλαβα τον εσωτερικό 

κανονισμό. 

        

____________________________ 

        
Υπογραφή Γονιού.

  


