ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η εγγραφή των παιδιών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο σχολείο στηρίζεται,
αφενός, στην τυχαία επιλογή σειράς κατάταξης των αιτήσεων μέσω κλήρωσης και,
αφετέρου, στην έγκαιρη προσέλευση των γονιών την ημέρα των εγγραφών.
Με τον τρόπο αυτό, το νέο σύστημα συνδυάζει την τυχαία επιλογή μίας κλήρωσης με την
ενεργητική συμμετοχή των υποψηφίων, η οποία ορίζεται από την προσέλευσή τους την
ημέρα των εγγραφών.
Σύμφωνα με το νέο σύστημα εγγραφής, αρχικά θα γίνεται κλήρωση σειράς κατάταξης όλων
των αιτήσεων δύο ημέρες πριν την ημέρα εγγραφών και, στη συνέχεια, θα γίνονται οι
εγγραφές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη σειρά κατάταξης των αιτήσεων, όπως αυτή
διαμορφώθηκε από την κλήρωση, όσο και την προσέλευση των γονιών την ημέρα
εγγραφών. Το σύστημα αυτό θα λειτουργήσει για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο 2019 για
τις εγγραφές της σχολικής χρονιάς 2019-20.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΛΛ
ΒΗΜΑ 1: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή έντυπα οποιαδήποτε χρονική στιγμή,
ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού.

ΒΗΜΑ 2: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Δύο μήνες πριν την έναρξη της περιόδου εγγραφών η Γραμματεία του σχολείου επικοινωνεί
ηλεκτρονικά με όλους τους γονείς που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής για την επόμενη
σχολική χρονιά, διερευνώντας εάν εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για το ενδεχόμενο
φοίτησης του παιδιού τους στη Σχολή Χιλλ. Οι γονείς αποστέλλουν τις θετικές ή αρνητικές
απαντήσεις τους ηλεκτρονικά, έως και μία εβδομάδα πριν την έναρξη εγγραφών.

ΒΗΜΑ 3: ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Δύο ημέρες πριν από την ημέρα εγγραφών γίνεται στο σχολείο κλήρωση σειράς κατάταξης
όλων των αιτήσεων για τις οποίες το σχολείο έλαβε θετική απάντηση ενδιαφέροντος. Όλες
οι αιτήσεις λαμβάνουν έναν αύξοντα αριθμό, σύμφωνα με τη σειρά με την οποία
κληρώθηκαν.
Η κλήρωση κατάταξης είναι ανοιχτή και όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να την
παρακολουθήσουν.
Αφού ολοκληρωθεί η κλήρωση, την ίδια ημέρα, οι αύξοντες αριθμοί των αιτήσεων
αποστέλλονται στους γονείς με e-mail και αναρτώνται στο site του σχολείου.

ΒΗΜΑ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΟΝΕΑ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Δύο ημέρες μετά την κλήρωση κατάταξης αρχίζουν οι εγγραφές. Λεπτομέρειες για την
προκαθορισμένη ώρα και ημέρα εγγραφών θα αποσταλούν στους γονείς με e-mail στις
αρχές Φεβρουαρίου 2019.
Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η παρουσία του γονέα ή εκπροσώπου του/της την
προκαθορισμένη ώρα εγγραφής. Η αίτηση «χάνει» τη σειρά της σε περίπτωση που ο/η
γονέας ή εκπρόσωπός του/της δεν παρευρίσκεται την προκαθορισμένη ώρα έναρξης
εγγραφών. Σε αυτήν την περίπτωση, καλείται η αμέσως επόμενη αίτηση σύμφωνα με τον
επόμενο αύξοντα αριθμό. Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των κενών θέσεων, η διαδικασία
σταματά.
Το σχολείο διατηρεί για τους επόμενους μήνες αρχείο με τις αιτήσεις και τους αύξοντες
αριθμούς τους. Σε περίπτωση δημιουργίας κενής θέσης από τον Μάρτιο έως τον
Σεπτέμβριο, η Γραμματεία απευθύνεται στους γονείς βάσει της σειράς που δημιουργήθηκε
στην κλήρωση κατάταξης.

ΒΗΜΑ 5: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Την ημέρα των εγγραφών ορίζεται η συνάντηση γνωριμίας παιδιών και γονιών με το
ψυχοπαιδαγωγικό τμήμα του σχολείου.

ΒΗΜΑ 6: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων από την ημέρα συνάντησης, το σχολείο
έρχεται σε επαφή με τους γονείς για τη συνέχιση της διαδικασίας.

ΒΗΜΑ 7: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ «ΦΑΚΕΛΟΥ ΧΙΛΛ»,
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αφού επιβεβαιωθεί η οριστική φοίτηση του παιδιού, οι γονείς προσέρχονται στο σχολείο
προκειμένου να παραλάβουν τον «Φάκελο Χιλλ», ο οποίος περιλαμβάνει πολλές
πληροφορίες για το σχολείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2019 ΚΑΙ 2020
Προκειμένου η μετάβαση από το παλαιό σύστημα εγγραφής στο νέο να γίνει ομαλά, θα
υπάρξει μία «ενδιάμεση» περίοδος. Σύμφωνα με το παλαιό μας σύστημα, η ημερομηνία
υποβολής αίτησης είχε σημασία. Οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί τα τρία πρώτα χρόνια
από τη γέννηση του παιδιού είχαν ένα μικρό πλεονέκτημα σε σύγκριση με αυτές που
υποβάλλονταν αργότερα.

Για τις εγγραφές της σχολικής χρονιάς 2019-20 και 2020-21 θα γίνουν δύο κληρώσεις
κατάταξης αίτησης, μία για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο σχολείο έως το 2016 και μία
για όλες τις υπόλοιπες αιτήσεις. Με τη ρύθμιση αυτή οι παλαιές αιτήσεις έχουν αυξημένες
πιθανότητες να κληρωθούν σε σύγκριση με τις πιο πρόσφατες αιτήσεις.
Από το 2020 η κλήρωση θα είναι ενιαία και δεν θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία
υποβολής αίτησης στο σχολείο (κατάργηση «πλεονεκτήματος» παλαιότητας αίτησης).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΛΛ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ,
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ
ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΩΣ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΒΗΜΑ 3α

ΒΗΜΑ 4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Ή ΕΝΤΥΠΑ

ΑΠΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
ΕΩΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

ΗΜΕΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ,
ΤΕΛΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
(OPEN DAY)

ΒΗΜΑ 3

ΤΡΟΠΟΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΛΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΥΞΟΝΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΥ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΕΛΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Ή ΕΝΤΥΠΑ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛ.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΟΝΕΑ Ή
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ. ΕΓΓΡΑΦΗ
ΒΑΣΕΙ ΑΥΞΟΝΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 5

ΒΗΜΑ 6

ΒΗΜΑ 7

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ/ΓΟΝΙΩΝ
ΜΕ ΤΟ
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

15 ΗΜΕΡΕΣ
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ)
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΜΕΣΑ
ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
«ΦΑΚΕΛΟΥ ΧΙΛΛ»,
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΜΕΣΑ
ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

