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«Υπενθύμιζη-διεσκρινίζεις
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Μαθηηή/Μαθήηριας (Α.Δ.Υ.Μ.)»
Aγαπθτοί ςυνάδελφοι,
Σο

Ατομικό

Δελτίο

Τγείασ

Μακθτι/τριασ

(Α.Δ.Τ.Μ.),

ςφμφωνα

με

τθν

υπϋαρικμ.Φ.6/304/75662/Γ1/21-5-2014 (ΦΕΚ 1296/τ. Βϋ/2014) Κ.Τ.Α. και τθν υπϋαρικμ.
Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015 Ερμθνευτικι Εγκφκλιο του Τπουργείου Τγείασ, κατατίκεται
ςτθν οικεία ςχολικι μονάδα ωσ δικαιολογθτικό εγγραφισ ςτθν Αϋ Σάξθ του Δθμοτικοφ κακϊσ και
ςτθν ζναρξθ φοίτθςθσ ςτθ Δϋ Σάξθ του Δθμοτικοφ χολείου. Είναι απόρρθτο ζγγραφο και
φυλάςςεται με ευθφνη των Διευθυντών ςε αςφαλή χώρο τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Ιςχφει για τρία (3) ςχολικά ζτη και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ του, επιςτρζφεται ςτον γονζακθδεμόνα.
ε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ κατάςταςθσ υγείασ του/τθσ μακθτι/μακιτριασ, μετά τθν κατάκεςθ
του Α.Δ.Τ.Μ., οι γονείσ υποχρεοφνται να κατακζςουν άμεςα νζο επικαιροποιθμζνο Α.Δ.Τ.Μ. ςτθ
ςχολικι μονάδα φοίτθςθσ.
Η φπαρξθ ζγκυρου Α.Δ.Τ.Μ. αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊνμακθτριϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, ςε ςχολικζσ ακλθτικζσ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ και
ςτουσ «Αγϊνεσ ΑκλοΠΑΙΔΕΙΑ» εντόσ και εκτόσ ςχολείου.

Η παράλειψθ κατάκεςθσ του Α.Δ.Τ.Μ. μετά το τζλοσ επτεμβρίου, ςυνεπάγεται τθ φυςικι
παρουςία χωρίσ ενεργι ςυμμετοχι του/τθσ μακθτι/μακιτριασ ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ,
ο/θ δε μακθτισ/μακιτρια δεν κεωρείται αδικαιολογιτωσ απϊν/αποφςα μετά από ςχετικι
απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων, φςτερα από ειςιγθςθ του εκπαιδευτικοφ Φυςικισ Αγωγισ
και του Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί Φυςικισ Αγωγισ, να μεριμνιςουν για τθ ςυλλογι των Ατομικϊν
Δελτίων Τγείασ Μακθτϊν-Μακθτριϊν (Α.Δ.Τ.Μ.) τθσ Α΄ και τθσ Δ΄ Σάξησ του Δθμοτικοφ χολείου
κακϊσ και να κάνουν ζλεγχο (για πικανζσ ελλείψεισ) ςτα Α.Δ.Τ.Μ. των μακθτϊν-μακθτριϊν που
φοιτοφν ςτισ Βϋ, Γϋ, Εϋ και Σϋ τάξεισ του Δθμοτικοφ χολείου.
Διευκρινίηεται ότι για τθ δωρεάν ςυμπλιρωςθ των Α.Δ.Τ.Μ. οι μακθτζσ και οι γονείσ τουσ μποροφν
να απευκφνονται ςτα Κζντρα Τγείασ και τισ Σ.Ο.Μ.Τ. τθσ περιοχισ τουσ.

Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου

Δρ. Όλγα Βαςιλειάδου

