
Γυμνάσιο Τυμπακίου 

 Τυμπάκι, 22.06.2021 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες της Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Τυμπακίου και της 

ευρύτερης περιοχής (περιοχής ευθύνης του σχολείου μας), 

Συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση της φοίτησης του παιδιού σας στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο 

Γυμνάσιο Τυμπακίου. Ευχόμαστε η νέα σελίδα που ανοίγει για τα παιδιά σας, τους 

νεοεισερχόμενους μαθητές μας, να είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική γι’ αυτά. Από την πλευρά μας, 

εγώ και το σύνολο του προσωπικού του Γυμνασίου Τυμπακίου θα καταβάλουμε κάθε δυνατή 

προσπάθεια γι’ αυτό. 

Για την εγγραφή των παιδιών σας στην Α΄ τάξη χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας. 

Συγκεκριμένα, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που θα εγγραφούν, για τη σχολική χρονιά 2021-

2022, στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου Τυμπακίου πρέπει: 

 

1. αν το παιδί τους έχει γνωμάτευση του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών 

(Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) - για τμήμα ένταξης, παράλληλη στήριξη και υποστήριξη από νοσηλευτή - να 

προσκομίσουν τη σχετική γνωμάτευση στο Γυμνάσιο Τυμπακίου από  Τετάρτη 23.06.21 έως 

Παρασκευή 25.06.21, κατά τις ώρες 10:00-12:00 ώστε να ξεκινήσει το σχολείο έγκαιρα όλες 

οι απαραίτητες διαδικασίες για την υποστήριξη των εν λόγω μαθητών. 

 

2. αν το παιδί τους ΔΕΝ έχει γνωμάτευση ΚΕΣΥ ή Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. να προσκομίσουν στο 

Γυμνάσιο Τυμπακίου (ή να αποστείλουν στο email του σχολείου) από Τετάρτη 01.09.21 έως 

Παρασκευή 03.09.21, κατά τις ώρες 10:00-12:00, τα εξής δικαιολογητικά για την εγγραφή 

των μαθητών: 

i) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για αλλοδαπούς μαθητές, μεταφρασμένο) 

ii) Υπεύθυνη Δήλωση, του ενός εκ των δύο κηδεμόνων στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:                                                    

α) ο ίδιος θα καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool ως 1ος κηδεμόνας  (σε 

περίπτωση ορισμού αποκλειστικής επιμέλειας να προσκομισθεί και η σχετική απόφαση του 

Πρωτοδικείου) 



β) τηλέφωνο/α επικοινωνίας (και αποστολής SMS) του σχολείου με τον ίδιο (1ος 

κηδεμόνα) 

γ) e-mail επικοινωνίας του σχολείου με τον ίδιο (1ος κηδεμόνα) 

iii) Υπεύθυνη Δήλωση, του έτερου κηδόμενα στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:                                                    

α) συναινεί να καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool ως 1ος κηδεμόνας ο 

έτερος κηδεμόνας 

β) τηλέφωνο/α επικοινωνίας (και αποστολής SMS) του σχολείου με τον ίδιο (2ο κηδεμόνα) 

γ) e-mail επικοινωνίας του σχολείου με τον ίδιο (2ο κηδεμόνα) 

iv) Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει να σταλεί και ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από 

το παραπάνω δηλωμένο email στο Γυμνάσιο Τυμπακίου, στην διεύθυνση: 

mail@gym-tympak.ira.sch.gr 

στο οποίο να αναφέρεται: 

a. Ονοματεπώνυμο μαθητή 

b. Τάξη μαθητή 

c. Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα 

v) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ) από 

παθολόγο ή παιδίατρο, αν κριθεί από αυτούς απαραίτητο και από άλλης ειδικότητας 

γιατρό. Παρατήρηση: Στο σχολείο προσκομίζεται μόνο η 1η σελίδα του ΑΔΥΜ. 

Διευκρινίζεται ότι, τόσο ο 1ος όσο και ο δεύτερος κηδεμόνας δικαιούνται πλήρη 

ενημέρωση για τη φοίτηση, διαγωγή και επίδοση του παιδιού τους. Ο διαχωρισμός σε 1ο 

και 2ο κηδεμόνα (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) γίνεται για γραφειοκρατικούς λόγους. 

 

Οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και το ΑΔΥΜ έχουν αποσταλεί στο Δημοτικό Σχολείο από το 

οποίο θα αποφοιτήσει σε λίγες ημέρες (τέλος Ιουνίου 2021) το παιδί σας. Είναι διαθέσιμες 

και στην ιστοσελίδα μας ( http://gym-tympak.ira.sch.gr/ ). 

    

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία! 

 

Καλή αρχή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Δ/ντης  

 

Αλέξανδρος Καμπαναράκης 
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