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Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

                                     
                                                    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                           .  2020-2021ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛ ΕΤΟΥΣ   

Ανακοινώνουμε ότι από την 26η-5-2020 ξεκινούν οι αιτήσεις για εγγραφές νηπίων και
βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του  Δήμου Πρέβεζας  για το
σχολικό έτος 2020-2021,οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την  16η-6-2020  ημέρα Tρίτη.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν :

α)  Νήπια  ηλικίας  από   2,5  ετών  μέχρι  την  ηλικία  εγγραφής  τους  στην  υποχρεωτική
εκπαίδευση ( νήπια  έχουν γεννηθεί μέχρι και την 28η-2-2018) .

β) Βρέφη ηλικίας από  6 μηνών ως 2,5 ετών.

Τα έντυπα : α)  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , β)  Ο κανονισμός λειτουργίας γ) το σύστημα
μοριοδότησης  εγγραφών  του  Δήμου  ,  δ)  η  απόφαση  καταβολής  οικονομικής
εισφοράς(τροφείων),διατίθενται  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Πρέβεζας
www.dimosprevezas.gr, στα  γραφεία του Τμήματος Παιδικών Σταθμών και στους Παιδικούς
και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με 3 τρόπους ως εξής:

1.Με ταχυδρομική συστημένη επιστολή που θα περιέχει την  αίτηση  και τα δικαιολογητικά 
στην ταχυδρομική διεύθυνση  του αντίστοιχου σταθμού (είναι αναρτημένη  στην ιστοσελίδα
του Δήμου Πρέβεζας.  Λαμβάνονται ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις που παρελήφθησαν έως και
την καταληκτική ημερομηνία 16η-06-2020.

2. Με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε  ώρες λειτουργίας
και  στους  9   Παιδικούς  Σταθμούς  μετά  από  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τον  υπεύθυνο
υπάλληλο του σταθμού προκειμένου να οριστεί ραντεβού για τη μη ύπαρξη συγχρωτισμού.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των ανωτέρω σταθμών είναι αναρτημένα στο σχετικό ενημερωτικό
πίνακα Παιδικών Σταθμών στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας.
 
3.Με ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του αντίστοιχου σταθμού (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας).

 ΠΡΟΣΟΧΗ.  Χωρίς  πλήρη κατάθεση  των δικαιολογητικών η  αίτηση  δε  λαμβάνεται
υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα
του σχετικού ενημερωτικού πίνακα καθώς  και στα γραφεία του Τμήματος Παιδικών Σταθμών.

Τα  πρώτα  αποτελέσματα και οι   πίνακες μοριοδότησης  θα  ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του
Δήμου,στα γραφεία του Τμήματος και  στους Παιδικούς Σταθμούς  στις  30 Ιουνίου 2020.
Οι  ενστάσεις  επί  της μοριοδότησης, θα  υποβάλλονται  από   1 Ιουλίου 2020 έως και 7 Ιουλίου
2020.
 Λόγω των εκτάκτων συνθηκών , πιθανόν οι ανωτέρω ημερομηνίες να μεταβληθούν.

                                                                                                 Ο εντεταλμένος σύμβουλος                 
                                                                                            Αργυρός Λεωνίδας

http://www.igoumenitsa.gr/

