ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

(ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ……………………………)

Α΄ Στοιχεία µαθητή/τριας:
1.

Ονοµατεπώνυµο: .......................................................................................................

2.

Ηµεροµηνία γέννησης: ..............................................................................................

3. Αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου (να επισυναφθεί αντίγραφο, ∆1): ..............................
4. Αριθµός πιστοποιητικού γέννησης (να επισυναφθεί αντίγραφο, ∆2): …………………….……
5.

Μαθητής/τρια Ειδικής Αγωγής / Παροχή ωρών στήριξης και άλλων διευκολύνσεων.
Υπογραµµίστε ανάλογα (Να επισυναφθεί σχετικό έγγραφο, ∆3).

6.

∆ηλώστε

αν

επιθυµείτε

την

ένταξη

του

παιδιού

σας

σε

καθεστώς

φοίτησης

νεοεισερχόµενου/ης µαθητή/µαθήτριας, το οποίο θα του δίνει το δικαίωµα µετάταξης
σε καθεστώς κανονικής φοίτησης µετά από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις: ΝΑΙ/ΟΧΙ
7.

∆ιεύθυνση µόνιµης κατοικίας της οικογένειας (να επισυναφθούν αποδεικτικά στοιχεία, ∆5 ή ∆6)
Οδός:…………………….............................................Αρ.:………….∆ιαµ.: ……………………………….
Περιοχή:.........................Ταχ.Κώδικας:..............Πόλη/Χωριό: .……...................................
Επαρχία:……………...............
Τηλέφωνο οικίας: .......................................
Τηλέφωνο εργασίας και κινητό πατέρα: ……………………………………………………………….…………
Τηλέφωνο εργασίας και κινητό µητέρας: ………………………………………………......................

8. Ονοµατεπώνυµο γονέα που έχει την κηδεµονία (Να επισυναφθεί τυχόν δικαστική απόφαση,
∆8): .............................................................................................................................
Β. Στοιχεία που αφορούν τη µετεγγραφή
1. Σχολείο στο οποίο φοιτά ο µαθητής/τρια:………………………………………………………………
2. Σχολείο στο οποίο ζητείτε να µετεγγραφεί: .............................................................
Τάξη: ..............................
3.

Λόγοι για τους οποίους ζητείτε µετεγγραφή σε άλλο σχολείο: (Να επισυναφθούν
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία)
………………………………………………………………………………………………….……………………
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

1

……………………………..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Γ.

Στοιχεία γονέων/κηδεµόνων
Ονοµατεπώνυµο πατέρα: .......................................................
Υπογραφή πατέρα: ..............................................................
Αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου (να επισυναφθεί αντίγραφο, ∆9): ....................................

Ονοµατεπώνυµο µητέρας: ......................................................
Υπογραφή µητέρας: ..............................................................
Αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου (να επισυναφθεί αντίγραφο, ∆9): .....................................

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω είναι αληθή.

Ηµεροµηνία:.......................... Υπογραφή: ………………………………………………………………

Η παρούσα αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω απαραίτητα πρωτότυπα
έγγραφα-αποδεικτικά στοιχεία µαζί µε τα φωτοαντίγραφά τους.
∆΄ Υποβολή εγγράφων –αποδεικτικών στοιχείων
1) Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο µαθητή/τριας
2) Πιστοποιητικό γέννησης
3) Σε περίπτωση που ο µαθητής δέχεται οποιασδήποτε µορφής στήριξη ή άλλες διευκολύνσεις, πρέπει
οπωσδήποτε να συµπληρώσετε το σηµείο Α5, προσκοµίζοντας αντίγραφο της σχετικής επιστολής της
Ε.Ε.Ε.Α.Ε. ή άλλο έγγραφο.
4) Απολυτήριο ή Ενδεικτικό προηγούµενου σχολικού έτους ή ενδεικτικό τρέχοντος σχολικού έτους
5) Πρόσφατους λογαριασµούς της ΑΗΚ και Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας στο όνοµα του αιτητή
6) Αγοραπωλητήριο ή ενοικιαστήριο έγγραφο, δεόντως χαρτοσηµασµένο και υπογεγραµµένο, µε
αριθµό ταυτότητας και αριθµό τηλεφώνου του πωλητή / ιδιοκτήτη της οικίας και των αγοραστών
/ενοικιαστών στην ανάλογη περίπτωση
7) Έντυπο επιλογής µαθηµάτων (για µετεγγραφές µαθητών στη Β’ και στη Γ΄ Λυκείου. Συµπληρώνεται
µόνο το Α΄ µέρος)
8) Τυχόν δικαστική απόφαση για την κηδεµονία
9) Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο πατέρα και µητέρας
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Ψευδείς δηλώσεις συνεπάγονται ποινική δίωξη για εξαπάτηση της Αρµόδιας Αρχής και
ακύρωση τυχόν έγκρισης.
2) Αιτήσεις µετεγγραφών που δε συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα – αποδεικτικά στοιχεία δε θα
γίνονται δεκτές.
3) Σε περιπτώσεις που η αίτηση δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένη, η ∆.Μ.Ε. έχει το δικαίωµα να ζητήσει
από τον αιτητή την υποβολή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.
4) Έγγραφα σε άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής και αγγλικής, να υποβάλλονται µεταφρασµένα και
πιστοποιηµένα από επίσηµη αρχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
-----------------------------∆΄ Απόφαση ∆ιεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης:
Εγκρίνεται / ∆εν εγκρίνεται
Υπογραφή: ..................................................... Ηµεροµηνία: .....................................

