
Ενημερωηικό μήνσμα –  

Έκδοζη Βεβαίωζης Παρακολούθηζης Νηπίοσ  (5-6-2015) 
 

Αμηόηηκνη Πξνϊζηάκελνη/εο , 

Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ζηηο Αλαθνξέο Μαζεηώλ, θάηω από ην κελνύ «Έληππα, 

Βεβαηώζεηο, Σίηινη» ζα βξείηε ηελ Αλαθνξά «Βεβαίωζε Παξαθνινύζεζεο Νεπίνπ» 

(ΑΝΑΦΟΡΔ > Αλαθνξέο καζεηώλ > Έληππα, Βεβαηώζεηο, Σίηινη > Βεβαίωζε 

Παξαθνινύζεζεο Νεπίνπ), όπωο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Δγθ. Φ.6/1064/76958/Γ1/14-5-2015 

ηνπ ΤΠΟΠΑΙΘ.  

Η Οκάδα Αλάπηπμεο myschool έρεη ηξνπνπνηήζεη θαηάιιεια ηελ κνξθή ηεο Αλαθνξάο θαη 

γηα λα ηελ εθηππώζεηε ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάηω βήκαηα:  

1)      Μεηαβαίλεηε ζηε ζειίδα ηεο Αλαθνξάο «Βεβαίωζε Παξαθνινύζεζεο Νεπίνπ» (ΑΝΑΦΟΡΔ 

> Αλαθνξέο καζεηώλ > Έληππα, Βεβαηώζεηο, Σίηινη > Βεβαίωζε Παξαθνινύζεζεο Νεπίνπ).  

2)      ην πεδίν «Καηάινγνο Μαζεηώλ» (ιίζηα ηωλ Μαζεηώλ) επηιέγεηε (click) πάλω ζηε θξάζε 

«Αλαλέωζε θαηαιόγνπ» (ε θξάζε ζα αιιάμεη κε ηε «Έγηλε αλαλέωζε ηνπ θαηαιόγνπ» θαη ζα 

εκθαλίδεηαη κε πξάζηλν ρξώκα). Ο Καηάινγνο Μαζεηώλ πεξηέρεη ΜΟΝΟ ηνπο Μαζεηέο πνπ 

έρνπλ Σύπν Σάμεο ΝΗΠΙΑ. Έηζη, αλ δελ βξίζθεηε θάπνην Μαζεηή, αξρηθά βεβαηωζείηε όηη 

έρεη νξηζζεί νξζά ε Σάμε ηνπ Μαζεηή θαη ν Σύπνο Σάμεο ηνπ, κέζα από ηελ Καξηέια 

Μαζεηή.  

3)      Δπηιέγεηε ην checkbox «Δπηινγή όιωλ» γηα λα επηιεγνύλ νη Μαζεηέο.  

4)      Δπηιέγεηε «Πξνεπηζθόπεζε» γηα λα πξνβάιιεηε ηελ Αλαθνξά θαη λα ηελ εθηππώζεηε.  

Αλ επηζπκείηε, κπνξείηε λα εθδώζεηε ηηο Βεβαηώζεηο ηωλ Μαζεηώλ λωξίηεξα, κε δηαθνξεηηθή 

(κεηαγελέζηεξε) εκεξνκελία. Γηα λα νξίζεηε ηελ εκεξνκελία πνπ επηζπκείηε λα αλαγξάθεηαη, 

ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ην πεδίν «Πξόζζεηα Κξηηήξηα» (βξίζθεηαη ζην θάηω κέξνο ηεο 

ζειίδαο) θαη ζην λέν παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί λα νξίζεηε ηελ ηηκή ζην πεδίν «Ηκεξνκελία 

έθδνζεο». Δθεί, ζα πξέπεη λα θαηαρωξίζεηε ηελ εκεξνκελία ζηε κνξθή «ΗΗ/ΜΜ/ΔΔΔΔ», γηα 

παξάδεηγκα «15/6/2015».  

  

Δπίζεο, παξαθαινύκε ζεξκά λα ΜΗΝ πξνβαίλεηε ζε Νέεο Δγγξαθέο ή Μεηεγγξαθέο 

Μαζεηώλ, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηε θνίηεζε ηωλ Μαζεηώλ γηα ην ΔΠΟΜΔΝΟ ρ. Έηνο 2015-

2016. Σν λέν ρ. Έηνο ΓΔΝ είλαη αθόκα δηαζέζηκν ζην Π myschool θαη ζα ελεκεξωζείηε κε 

επόκελε Οδεγία ωο πξνο ηελ θαηαρώξηζε ηωλ ζηνηρείωλ, Μαδηθή αλαλέωζε εγγξαθώλ, 

Μεηεγγξαθέο θιπ.  

 

Με εθηίκεζε,  

Δ. Μπίηζηθαο  

Οκάδα Τπνζηήξημεο myschool  

 


