
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ MYSCHOOL 
 

1. Όπως θυμάστε, μετά την έναρξη λειτουργίας του MYSCHOOL (14/11/2013)  και κατά τη 
μετάβαση στο σχολικό έτος 2014 – 2015, προέκυψε ένα ερώτημα σχετικά με τον αριθμό μητρώου 
που θα έπρεπε να λάβει ο μαθητής τόσο στο σύστημα όσο και στο βιβλίο μητρώου του 
νηπιαγωγείου. Η αρχική οδηγία του MYSCHOOL έλεγε ότι οι μαθητές των νηπιαγωγείων θα πρέπει 
ως νήπια να διατηρήσουν τον αριθμό μητρώου που είχαν ως προνήπια (ό,τι γίνεται δηλαδή και στα 
δημοτικά σχολεία, όπου το παιδί κρατά  τον ίδιο αριθμό μητρώου και στα έξι χρόνια της φοίτησής 
του).  
 
Η οδηγία αυτή προκάλεσε μια μικρή αναστάτωση, επειδή ερχόταν σε αντίθεση με την πρακτική που 
ίσχυε ως τότε στα νηπιαγωγεία, σύμφωνα με την οποία η αρίθμηση στο βιβλίο μητρώου ξεκινούσε 
κάθε χρόνο από τον αριθμό 1.  
 
Στη συνέχεια, την επόμενη σχολική χρονιά και λίγο πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα,  υπήρξε μια 
διορθωτική οδηγία – πρόταση από το MYSCHOOL (δείτε παρακάτω) αλλά επειδή τα πράγματα 
είχαν μπει σε μια σειρά και τα περισσότερα νηπιαγωγεία είχαν προχωρήσει στην καταχώριση 
στοιχείων, δεν κρίθηκε σκόπιμο να σταλεί αντίστοιχη οδηγία από τη Διεύθυνση.  
 
Έτσι λοιπόν: Από τη νέα σχολική χρονιά (2016 – 2017), σε ό,τι αφορά την καταχώριση των 
μαθητών τόσο στο βιβλίο μητρώου όσο και στο  MYSCHOOL, θα εφαρμοστεί ο νέος τρόπος: Η 
αρίθμηση στο βιβλίο μητρώου θα ξεκινήσει, όπως προ εποχής MYSCHOOL, από τον αριθμό 1 
και στο πεδίο «Βιβλίο μητρώου» θα περαστεί ο αριθμός 2016.  
 

 
Όσον αφορά τη σειρά εγγραφής  των μαθητών στο βιβλίο μητρώου, θα ισχύσει ό,τι προβλέπεται στο  
ΠΔ 200 / 1998.  
 

2.  Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,  είναι απαραίτητο τα παιδιά να περαστούν στο 
σύστημα όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ώστε το υπουργείο να έχει τη δυνατότητα να αντλήσει 
στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό. Κάποιες μονάδες καθυστερούν (λόγω π.χ. επικείμενης 
κλήρωσης) την εγγραφή των παιδιών στο MYSCHOOL, επειδή δεν έχουν σαφή εικόνα για τη σειρά 
των μαθητών στο βιβλίο μητρώου και, κατά συνέπεια, για τον αριθμό που θα έχει ο κάθε μαθητής. 
Η λύση είναι απλή: Περάστε στο σύστημα τα παιδιά που είναι βέβαιο ότι θα φοιτήσουν στη μονάδα 
σας, δίνοντάς τους έναν προσωρινό αριθμό μητρώου π.χ. 201, 202, 203 κ.ο.κ. Όταν πλέον θα έχετε 
καθορίσει την οριστική σειρά εγγραφής των μαθητών στο βιβλίο μητρώου, θα καταχωρίσετε τον 
σωστό αριθμό μητρώου στην καρτέλα κάθε μαθητή. 
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