
 
 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
 

ΠΡΟΣ :  ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Ο – Η Όνομα:                                                      Eπώνυμο:   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Tηλέφωνα: Σταθερό:                                                 Κινητό:  

Τόπος  Κατοικίας:  Οδός:  Αριθμός:  ΤΚ:   

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ.  

(Εmail): 

 

ΑΜΚΑ    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο :  

ΑΜΚΑ :   

Τάξη Φοίτησης :   

Σχολείο Φοίτησης :   

Μαθήματα :   

Συνημμένα καταθέτω τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά : (συμπληρώνονται κατά την παραλαβή) 

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου   

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος  

Αποδεικτικό Κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.α.)  

Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας (εφόσον υπάρχει)  

Άλλο  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή, και αποδέχομαι πλήρως τον 

Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου (ΑΔΣ 302/2015) :  
 
 Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται έγκαιρα στο μάθημα, κατά την ακριβή ώρα έναρξης. 

 Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς τα προγράμματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, στα οποία συμμετέχουν. 

 Οι γονείς/κηδεμόνες, οφείλουν να ενημερώνουν οι ίδιοι τη γραμματειακή υποστήριξη για τυχόν απουσία από τα μαθήματα, καθώς και 

για πιθανή διακοπή της συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

 Μαθητές με δύο συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

 Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, χωρίς να 

παρακωλύουν το εκπαιδευτικό έργο.  

 Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται, να φροντίζουν και να επιμελούνται το χώρο που στεγάζει το Κοινωνικό Φροντιστήριο. 

 Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται τρεις φορές το χρόνο για την πρόοδο των μαθητών, κατόπιν ραντεβού που προσδιορίζεται από 

τους εκπαιδευτικούς, καθώς και εκτάκτως, όποτε το απαιτούν οι συνθήκες. 

 Το κοινωνικό Φροντιστήριο διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής των μαθητών που παρακωλύουν συστηματικά το εκπαιδευτικό έργο. 

 

Ημερομηνία : _ _ / _ _ / 2017 

Ο/Η Δηλ 


