
Διαδικασία εγγραφής στη Σχολή Χιλλ 

 

Η διαδικασία εγγραφής στη Σχολή Χιλλ σε 7 βήματα: 

Βήμα 1: Υποβολή αίτησης εγγραφής 

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ενδιαφέροντος φοίτησης 

Βήμα 3: Παρακολούθηση κλήρωσης (προαιρετικό) 

Βήμα 4: Δέσμευση θέσης (υποβολή δηλώσεων και κατάθεση προκαταβολής) 

Βήμα 5: Συνάντηση γνωριμίας με το Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα του σχολείου 

Βήμα 6: Επιβεβαίωση από την πλευρά του σχολείου για τη φοίτηση του παιδιού 

Βήμα 7: Παραλαβή «Φακέλου Χιλλ». 

 

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εγγραφής στο Προνήπιο, στο 

Νηπιαγωγείο και στην Α’ Δημοτικού της Σχολής Χιλλ 

Η επιλογή των παιδιών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο σχολείο γίνεται με 

κλήρωση. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: 

Αρχικά οι γονείς που επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους στο σχολείο μας 

υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα Εγγραφών Σχολής Χιλλ και λαμβάνουν έναν 

αριθμό πρωτοκόλλου.  

Τον μήνα Δεκέμβριο, όταν πλησιάζει η περίοδος εγγραφών, το Τμήμα Εγγραφών 

επικοινωνεί με την κάθε οικογένεια για να επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον της 

οικογένειας για τη φοίτηση του παιδιού.  

Τον μήνα Φεβρουάριο ανακοινώνεται ο ακριβής αριθμός κενών θέσεων στις τάξεις 

εισαγωγής (Προνήπιο, Νηπιαγωγείο και Α’ Δημοτικού).  

Η ημέρα και ώρα της κλήρωσης γνωστοποιείται έγκαιρα σε όλους τους γονείς. Την 

προκαθορισμένη ημέρα διεξάγεται η κλήρωση. 

Η διαδικασία της κλήρωσης είναι ανοιχτή προς το κοινό και όσοι γονείς επιθυμούν 

την παρακολουθούν.  



Τα αποτελέσματα της κλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου και 

αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους γονείς. 

Α. Οι αιτήσεις που «κληρώνονται»  

Οι γονείς έχουν χρονικό περιθώριο 24 ωρών για τη δέσμευση της θέσης. Η δέσμευση 

της θέσης γίνεται με την αποστολή τραπεζικού αποδεικτικού κατάθεσης 

προκαταβολής και την υποβολή Δήλωσης Α και Δήλωσης Υπόχρεου (οι δηλώσεις 

αποστέλλονται από το σχολείο και συμπληρώνονται από τους γονείς). 

Λίγες ημέρες αργότερα προγραμματίζεται μία συνάντηση γνωριμίας του παιδιού με 

το Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα (Ψ/π Τμήμα) του σχολείου καθώς και μία συνάντηση 

των γονιών με την ψυχολόγο του Δημοτικού ή του Νηπιαγωγείου αντίστοιχα. Αφού 

ολοκληρωθούν οι συναντήσεις του Ψ/π Τμήματος με όλα τα παιδιά της κάθε ομάδας, 

το σχολείο επικοινωνεί εκ νέου με τους γονείς.  

Η διαδικασία της οριστικής εγγραφής προϋποθέτει την επιβεβαίωση από την πλευρά 

του σχολείου της φοίτησης του παιδιού. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την παράδοση στους γονείς του «Φακέλου Χιλλ». 

Β. Οι αιτήσεις που δεν «κληρώνονται» 

Οι γονείς στους οποίους την ημέρα της κλήρωσης δεν δόθηκε θέση φοίτησης, εφόσον 

το επιθυμούν, το επόμενο διάστημα βρίσκονται σε αναμονή ανεύρεσης θέσης.  

Είναι σύνηθες, για διάφορους λόγους, τελικά να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία 

εγγραφής παιδιών που «κληρώθηκαν» μέσα στις προβλεπόμενες 24 ώρες από την 

ημέρα της κλήρωσης. Επίσης είναι πιθανό αργότερα να μην ολοκληρωθεί η 

διαδικασία εγγραφής ορισμένων παιδιών, αν και αρχικά είχαν κατοχυρώσει θέση για 

την επόμενη σχολική χρονιά (π.χ. διαφοροποιημένες μαθησιακές ανάγκες, αλλαγή 

κατοικίας κ.α.). Στην περίπτωση αυτή δημιουργούνται νέες θέσεις.  

Το Τμήμα Εγγραφών επικοινωνεί με τους γονείς βάσει του αριθμού προτεραιότητας 

που πήρε η αίτησή τους στην κλήρωση, για κάθε νέα θέση που προκύπτει. Η 

διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. 

Εφόσον οι γονείς αποδεχτούν τη θέση, ακολουθεί η διαδικασία εγγραφής όπως 

περιγράφηκε παραπάνω (βλ. βήματα 4-7). 

  

 

 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Μόνο για τα προνήπια: Η συνάντηση γνωριμίας με το Ψ/π Τμήμα για τα 

παιδιά του Προνηπίου γίνεται τέλη Μαΐου και όχι τον Μάρτιο. Η οριστική 

επιβεβαίωση του σχολείου και η παράδοση του «Φακέλου Χιλλ» γίνεται μετά 

τη συνάντηση του Μαΐου.  

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί ανάλογος  αριθμός αγοριών και κοριτσιών σε 

κάθε ομάδα παιδιών, η κλήρωση γίνεται ξεχωριστά για τα αγόρια και τα 

κορίτσια. 

3. Σε περίπτωση διδύμων αδελφών, τα δύο παιδιά συμμετέχουν στην κλήρωση 

με μία αίτηση η οποία -εάν κληρωθεί- αντιστοιχεί σε δύο θέσεις. 

 

Διαδικασία εγγραφής στη Σχολή Χιλλ στις ενδιάμεσες τάξεις του 

Δημοτικού (Β’-Στ’)  

Εγγραφές στις ενδιάμεσες τάξεις γίνονται εφόσον δημιουργηθεί κενή θέση. 

Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κενή θέση σε μια τάξη του Δημοτικού, το Τμήμα 

Εγγραφών επικοινωνεί με τους γονείς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής του 

παιδιού τους.  

Η περίοδος των εγγραφών στις ενδιάμεσες τάξεις του Δημοτικού αρχίζει τον Ιούνιο 

και ολοκληρώνεται όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των κενών θέσεων.  

Η διαδικασία εγγραφής παιδιών στις ενδιάμεσες τάξεις του Δημοτικού ακολουθεί τη 

διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω (βλ. βήματα 1 έως 7) παραλείποντας το 

βήμα 3 (διαδικασία κλήρωσης).  

 

Διαδικασία εγγραφής στη Σχολή Χιλλ μικρότερων αδερφών και 

παιδιών των συνεργατών του σχολείου 

Τα μικρότερα αδερφάκια παιδιών που ήδη φοιτούν στο σχολείο μας καθώς και τα 

παιδιά των συνεργατών του σχολείου έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο σχολείο 

χωρίς κλήρωση. 

Η περίοδος των εγγραφών για τα μικρότερα αδερφάκια/παιδιά συνεργατών αρχίζει 

τον Ιανουάριο και ολοκληρώνεται στα μέσα Φεβρουαρίου.  

Η διαδικασία εγγραφής για τα μικρότερα αδερφάκια/παιδιά συνεργατών ακολουθεί 

τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω (βλ. βήματα 1 έως 7) παραλείποντας το 

βήμα 3 (διαδικασία κλήρωσης).  



 

  

Συχνές ερωτήσεις:  

Πώς γνωρίζω εάν η αίτηση που έχω υποβάλει είναι έγκυρη; 
Σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή της 

αίτησης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά αριθμός πρωτοκόλλου. Για οποιοδήποτε θέμα 

σχετικά με την αίτηση φοίτησης και την εγγραφή, μπορείτε να επικοινωνήσετε 

ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά με το Τμήμα Εγγραφών.  

 

Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση; Παίζει ρόλο η ημερομηνία 

υποβολής; 
Αίτηση φοίτησης έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Η ημερομηνία υποβολής δεν παίζει ρόλο στην εγγραφή νέων μαθητών/τριών αφού 

αυτή ορίζεται με κλήρωση.  

 

Πότε και πώς επιβεβαιώνω το ενδιαφέρον μου για τη 

φοίτηση του παιδιού; 
Τον μήνα Δεκέμβριο το Τμήμα Εγγραφών επικοινωνεί με όλες τους γονείς που 

έχουν υποβάλει αίτηση φοίτησης στο σχολείο μας για τη σχολική χρονιά που 

ακολουθεί. Η επικοινωνία αυτή έχει στόχο να διερευνήσει κατά πόσο ισχύει το 

ενδιαφέρον των γονιών για τη φοίτηση του παιδιού τους. Συγχρόνως 

αποστέλλονται όλα τα δεδομένα (π.χ. δίδακτρα, ωράρια, κανονισμός λειτουργίας 

κ.α.). Επιβεβαιώνετε το ενδιαφέρον σας απαντώντας θετικά στο μήνυμα. 

 

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για το σχολείο; 
Τον μήνα Φεβρουάριο, ένα πρωινό Σαββάτου, διοργανώνεται η Ημέρα Γνωριμίας 

(Open Day). Την ημέρα εκείνη έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στο σχολείο, να 

παρακολουθήσετε μια σύντομη παρουσίαση της δουλειάς μας αλλά και να μας 

γνωρίσετε από κοντά και να συζητήσετε μαζί μας. Επιπλέον, με την υποβολή της 

αίτησης υπάρχει η δυνατότητα για μια σύντομη ενημερωτική διαδικτυακή 

συνάντηση.    

 



Είναι υποχρεωτικό να παρακολουθήσω την κλήρωση; Πώς 

ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της κλήρωσης; 
Η παρακολούθηση της κλήρωσης είναι προαιρετική. Αφού αυτή ολοκληρωθεί, τα 

αποτελέσματα αποστέλλονται στους γονείς με e-mail και αναρτώνται στο site του 

σχολείου.  

 

Τι ακριβώς σημαίνει αυτό που λέτε ότι «κληρώνονται τόσες 

αιτήσεις όσες αντιστοιχούν σε ελεύθερες θέσεις»;  Πώς θα 

γνωρίζω εάν η αίτησή μου αντιστοιχεί σε ελεύθερη θέση; 
Ας το εξηγήσουμε με ένα παράδειγμα. Ο αριθμός των ελεύθερων θέσεων σε κάθε 

τάξη ανακοινώνεται πριν την κλήρωση. Ας υποθέσουμε ότι οι ελεύθερος θέσεις για 

την Α’ τάξη είναι 15 και οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο σχολείο 30. Στην 

κλήρωση όλες οι αιτήσεις παίρνουν έναν αριθμό από το 1 έως το 30. Οι γονείς που 

έχουν αίτηση με αριθμό από το 1 έως το 15, γνωρίζουν πως έχουν τη δυνατότητα 

εγγραφής του παιδιού τους έως τις 15:00, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας. Οι 

αιτήσεις που έχουν αριθμό προτεραιότητας από το 16 έως το 30 του παραδείγματος, 

γνωρίζουν πως δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσης εγγραφής, αλλά, εάν το επιθυμούν, 

περιμένουν να προχωρήσει η σειρά των αιτήσεων από θέσεις που ενδεχομένως θα 

δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα. 

 

Είναι υποχρεωτική η παρουσία μου στο Open Day; 
Ασφαλώς όχι, ωστόσο έχει σημασία πριν αποφασίσετε οριστικά σε ποιο σχολείο θα 

φοιτήσει το παιδί σας, να έχετε ενημερωθεί και συμφωνήσει όχι μόνο για τον τρόπο 

που λειτουργεί το σχολείο μας, για τις παιδαγωγικές αρχές που ακολουθούμε και τις 

εκπαιδευτικές μας προσεγγίσεις αλλά και για ζητήματα καθημερινότητας όπως για 

παράδειγμα κατά προσέγγιση τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων, τον τρόπο 

επικοινωνίας σας με το σχολείο κ.α. Στο Open Day μας δίνεται η ευκαιρία να 

αποσαφηνίσουμε πολλά από τα θέματα αυτά. 

 

Πότε και πώς ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής; 
Τέλη Φεβρουαρίου ένα πρωινό Σαββάτου, διοργανώνεται το Open Day. Την ακριβώς 

επόμενη εβδομάδα, την ημέρα Δευτέρα, γίνεται η κλήρωση. Οι γονείς των οποίων η 

αίτηση «κληρώθηκε» (δηλαδή ο αριθμός προτεραιότητας που πήρε η αίτηση στην 

κλήρωση αντιστοιχεί σε κενή θέση) έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύσουν τη θέση έως 

την επόμενη ημέρα, Τρίτη στις 15:00. 



Με τη δέσμευση της θέσης ορίζεται η συνάντηση του παιδιού με το 

Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα του σχολείου, η οποία γίνεται λίγες ημέρες αργότερα. 

Οι συναντήσεις με όλα τα παιδιά ολοκληρώνονται σε διάστημα 2 εβδομάδων από την 

ημέρα της κλήρωσης. Λίγες ημέρες αργότερα, δηλαδή από τις 15 έως τις 20 Μαρτίου 

το σχολείο επικοινωνεί με τους γονείς για την τελική επιβεβαίωση φοίτησης, την 

κατοχύρωση θέσης και την παράδοση του «Φακέλου Χιλλ». Τότε ολοκληρώνεται η 

διαδικασία εγγραφής. 

 

Πώς ακριβώς γίνεται η συνάντηση του παιδιού με το Ψ/π 

Τμήμα; Ποια  είναι η διάρκειά της; 
Για τα παιδιά του Προνηπίου και του Νηπιαγωγείου οι συναντήσεις οργανώνονται σε 

μικρές ομάδες των 4-5 παιδιών. Για τα παιδιά του Δημοτικού οι συναντήσεις είναι 

ατομικές. Οι συναντήσεις διαρκούν 60-90’. Οι γονείς περιμένουν τα παιδιά σε κάποιο 

διπλανό χώρο ώστε αυτά να έχουν εύκολη πρόσβαση στους γονείς σε περίπτωση που 

το θέλουν. 

 

Εάν η αίτησή μου δεν «κληρωθεί» τι γίνεται; Πόσες 

πιθανότητες έχει να προχωρήσει η αίτηση και τελικά το 

παιδί μου να εγγραφεί στο σχολείο; 
Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο γονείς των οποίων η αίτηση παρότι «κληρώθηκε» 

να μην ολοκληρώνουν τη διαδικασία εγγραφής. Αμέσως «ανοίγουν» νέες θέσεις και 

η σειρά προχωρά βάσει του αριθμού προτεραιότητας των αιτήσεων. Επιπλέον, τους 

μήνες που ακολουθούν, για διάφορους λόγους, ακυρώνονται ορισμένες εγγραφές 

παιδιών τα οποία επρόκειτο να φοιτήσουν στο σχολείο μας. Με τον τρόπο αυτό 

συχνά η σειρά προχωράει και όσοι εξακολουθούν να επιθυμούν να εγγραφούν στο 

σχολείο μας, έχουν αυτή τη δυνατότητα.  

 

Με ειδοποιήσατε αρκετές εβδομάδες μετά την κλήρωση ότι 

τελικά «άνοιξε» κάποια θέση. Τι ακριβώς πρέπει να κάνω; 
Θα ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, όπως περιγράφηκε παραπάνω (βλ. 

βήματα 1-7) παραλείποντας το βήμα 3 (διαδικασία κλήρωσης).  

 



Για τις εγγραφές οι οποίες γίνονται μετά τον Μάρτιο η επιβεβαίωση του σχολείου 

γίνεται σε διάστημα λίγων ημερών μετά τη συνάντηση του παιδιού με το Ψ/π Τμήμα.  

 

Διευκρινίσεις και «ορολογία εγγραφών» 

Τάξεις εισαγωγής: Προνήπιο, Νηπιαγωγείο, Α’ Δημοτικού 

Ενδιάμεσες τάξεις: Β’ έως Στ’ Δημοτικού 

Δήλωση Α: Στη δήλωση Α δηλώνεται η χρήση/μη χρήση του σχολικού λεωφορείου. 

Για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου δηλώνεται επίσης η συμμετοχή/μη συμμετοχή στο 

Fun Club και στο Διευρυμένο Απογευματινό Πρόγραμμα. Η Δήλωση αποστέλλεται 

στους γονείς από το σχολείο. 

Δήλωση Υπόχρεου: Στη Δήλωση Υπόχρεου αναγράφεται το όνομα του/των 

γονιού/ων που αναλαμβάνει/ουν τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το σχολείο, το 

Α.Φ.Μ τους και η Δ.Ο.Υ. Η Δήλωση αποστέλλεται στους γονείς από το σχολείο. 

Περίοδος εγγραφών: Η περίοδος εγγραφών για τις τάξεις εισαγωγής ξεκινά το 

δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Η περίοδος εγγραφών για τις ενδιάμεσες 

τάξεις ξεκινά τον Ιούνιο. Η περίοδος εγγραφών ολοκληρώνεται όταν καλυφθούν όλες 

οι θέσεις. 

 

Σημαντικές   ημερομηνίες/ώρες  για τις εγγραφές του 2022 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 

 
Δεκέμβριος ‘21 
 

 
Επιβεβαίωση πρόθεσης φοίτησης στη Σχολή Χιλλ 

 
Σάββατο 19/02, 11:00 
 

 
Open Day 

 
Δευτέρα 21/02 
 
14:00 
14:30 
15:00 
 

 
 
 
Κλήρωση Α’ Δημοτικού 
Κλήρωση Νηπιαγωγείου 
Κλήρωση Προνηπίου 

 
Τρίτη 22/02 ώρα 15:00 
 

 
Λήξη προθεσμίας δέσμευσης θέσης/νέες 
εγγραφές 
 

 


