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Αριθμ. πρωτ.:38

ΠΡΟΣ
Γονείς μαθητών που φοιτούν στα Νηπ-γεία της Π.Ε. Μεσσηνίας

(Μέσω των κ. προϊσταμένων Νηπ-γείων)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ - 10ου  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αγαπητοί γονείς,
   Το  σχολείο  μας  με  την   υπ΄  αριθμ.  Αρ.  Πρωτ.:  51614/Δ6  ,11-5-2021  Υ.  Α.
χαρακτηρίστηκε Πειραματικό.
   Ο  χαρακτηρισμός  αυτός   δίνει  τη  δυνατότητα  στο  σχολείο,  θεσμικά  και  όχι
αποσπασματικά,  να  προσφέρει  στο  μαθητικό  δυναμικό  την  ευκαιρία  και  στην
εκπαιδευτική  κοινότητα  την  πρόκληση  να  δημιουργήσουν  από  κοινού  νέο
περιεχόμενο και να αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα της
σχολικής πραγματικότητας.
Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη του Πειραματικού 10ου Δημοτικού
Σχολείου , για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική
κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. 
Επομένως αν επιθυμείτε να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Πειραματικού θα πρέπει να
προβείτε στα παρακάτω: 
 Οι γονείς των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους σε ΠΕΙ.Σ.
μέσω της διαδικασίας κλήρωσης, υποβάλουν αίτηση, από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022
και ώρα 13:00 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής  Πύλης  της  Δημόσιας  Διοίκησης  (gov.gr),  σύμφωνα  με  τον  τρόπο  που
ορίζεται  στην  υπό  στοιχεία  73160/Δ6/12-6-2020  κοινή  υπουργική  απόφαση
«Ηλεκτρονικές  αιτήσεις  για  εισαγωγή  στα  Πρότυπα  και  Πειραματικά  Σχολεία»  (Β’
2260), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η διαδικασία προσδιορίζεται επακριβώς  με την Αριθμ. 28548/Δ6 εγκύκλιο με θέμα:
Εισαγωγή μαθητών στα (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023, την οποία και
σας κοινοποιούμε. 
Η αίτηση εγγραφής στο σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-
matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia
Μπορείτε να βρείτε τα παραπάνω σχετικά έγγραφα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
https  ://  depps  .  minedu  .  gov  .  gr  /  
Γονείς  και  κηδεμόνες  μαθητών/τριών  που  θα  συμμετάσχουν  σε  κλήρωση  για
εισαγωγή  σε  Πειραματικό  Σχολείο  ώστε  να  εξασφαλίσουν  τη  θέση  του/της
μαθητή/τριας  σε  δημόσιο  σχολείο,  για  την  περίπτωση  που  δεν  εισαχθεί  στο
Πειραματικό  Σχολείο.
Μπορείτε  για  περισσότερες  πληροφορίες  στο  site www  .  peiramatikodimkal  .  gr  
μπορείτε επίσης  να επικοινωνείτε με τη σχολική μονάδα στο τηλ. 27210-82708

Ο Διευθυντής 

Γιάννης Χριστόπουλος
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