
ΕΝΤΥΠΟ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ονοµατεπώνυµο 
µαθητή/τριας

ΦύλοΗµεροµηνία Γέννησης
(Ηµέρα-Μήνας-Έτος)

Τόπος Γέννησης

Εθνικότητα 1 Εθνικότητα 2

Τηλέφωνο 
Κατοικίας

Πλησιέστερη 
Κάθετη Οδός

∆ιεύθυνση Κατοικίας

Περιοχή - Τ.Κ.

Αγόρι   Κορίτσι

Σχολείο/α που έχει φοιτήσει ο µαθητής/τρια κατά το παρελθόν:

Όνοµα Σχολείου

Ξένες γλώσσες που έχει διδαχθεί

Τάξεις Φοίτησης

Ενδιαφέροµαι για εγγραφή στον/στο:

Παιδικός Σταθµός/IB Primary Years Programme (2-4 ετών)

Νηπιαγωγείο/IB Primary Years Programme (4-5 ετών)

Γυµνάσιο/IB Middle Years Programme

Γενικό Λύκειο

ΙΒ Diploma ProgrammeΝηπιαγωγείο/IB Primary Years Programme (5-6 ετών)

∆ηµοτικό/IB Primary Years Programme

κατά το σχολικό έτος:

Άλλο:

Επιθυµώ να ενηµερωθώ για:

Πρόγραµµα ξένων γλωσσών

Πρόγραµµα µαθησιακής στήριξης

Πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Με την κατάθεση του εντύπου στο CGS, εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για την εγγραφή του παιδιού σας στη δηλωθείσα εκπαιδευτική βαθµίδα.

Το CGS δεσµεύεται ως προς την πλήρη εφαρµογή του Νόµου που αφορά στην “Προστασία του Ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα”.

Η παραλαβή του εντύπου αυτού δε συνεπάγεται υποχρέωση για το CGS να δεχθεί τον/την υποψήφιο/α για εγγραφή. 



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

CGS  15351 Παλλήνη Αττικής τηλ: 210 6030411      e-mail: admissions@cgs.edu.gr                www.cgs.gr

Είναι κάποιος από το οικογενειακό του/της 
περιβάλλον απόφοιτος/η του CGS;

Υπάρχουν άλλα αδέλφια;

Ηλικία Σχολείο Φοίτησης

Ονοµατεπώνυµο 
µητέρας / Κηδεµόνας 2

Εθνικότητα Τόπος Γέννησης

Ιδιότητα/ΕιδικότηταΕπάγγελµα

Εταιρεία/Χώρος 
στον οποίο εργάζεται

∆ιεύθυνση εργασίας

e-mail

Τηλέφωνο κινητόΤηλέφωνο εργασίας

Ονοµατεπώνυµο 
πατέρα / Κηδεµόνας 1

Εθνικότητα Τόπος Γέννησης

Ιδιότητα/ΕιδικότηταΕπάγγελµα

Εταιρεία/Χώρος 
στον οποίο εργάζεται

∆ιεύθυνση εργασίας

e-mail

Τηλέφωνο κινητόΤηλέφωνο εργασίας

από κοινού οι γονείς

ο πατέρας

η µητέρα

ο/η

Την κηδεµονία του µαθητή/τριας έχουν:
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