
ΟΔΗΓΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΝΗΠΙΟΤ 

1.  Αλ, κπαίλνληαο ζηηο ΑΝΑΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ / ΔΝΣΤΠΑ, ΒΔΒΑΙΩΔΙ, ΣΙΣΛΟΙ / ΒΔΒΑΙΩΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΝΗΠΙΟΤ, παξαηεξήζεηε όηη από ηνλ θαηάινγν ιείπνπλ ηα νλόκαηα θάπνησλ 

λεπίσλ, πεγαίλεηε ζηελ θαξηέια ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηδηώλ θαη επηιέμηε ηελ ηηκή ΝΗΠΙΑ ζην θειί 

«Σύπνο ηάμεο».  

 

2.  Δπεηδή ζίγνπξα ζα ηππώζεηε ηηο βεβαηώζεηο πξηλ από ηηο 15/6/2016, ζα παξαηεξήζεηε όηη ην ζύζηεκα 

– αλ δελ θάλεηε θάπνηα ξύζκηζε – ζα εκθαλίζεη σο εκεξνκελία ηελ εκεξνκελία όπνπ έγηλε ε εθηύπσζε. 

Γηα λα βάιεηε εκεξνκελία 15/6/2016 ζα πξέπεη, πξηλ παηήζεηε «ΠΡΟΔΠΙΚΟΠΗΗ», λα θάλεηε θιηθ ζην 

θνπκπί «ΠΡΟΘΔΣΑ ΚΡΙΣΉΡΙΑ» (ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο) θαη λα πεξάζεηε ζην ζρεηηθό θειί ηελ 

εκεξνκελία πνπ ζέιεηε. ην ίδην ζεκείν κπνξείηε λα επηιέμεηε αλ ζα εθηππσζεί ζηε βεβαίσζε ην κπιε 

πιαίζην πνπ ηελ πεξηβάιιεη. Γηα λα απνζεθεύζεηε, παηήζηε «ΑΠΟΓΟΥΗ» θαη ζπλερίζηε ζηελ 

«ΠΡΟΔΠΙΚΟΠΗΗ». 

  

3. Πξηλ εθηππώζεηε, βεβαησζείηε όηη εκθαλίδνληαη ζσζηά ηα νλόκαηα ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνύ ζηε Γεληθή 

πηώζε π.ρ. «ηνπ ππξίδσλνο» θαη όρη «ηνπ ππξίδσλ». Αλ πξέπεη λα δηνξζώζεηε θάπνην όλνκα, ηα βήκαηα 

είλαη ηα εμήο δύν: 

 

Α.  Θα πάηε ζηελ αηνκηθή θαξηέια ηνπ καζεηή, ζηελ ππνελόηεηα ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ, ζα 

ζπκπιεξώζεηε ην επώλπκν ηνπ παηέξα θαη ην γέλνο ηεο κεηέξαο θαη ζα παηήζεηε «Απνζήθεπζε».  

 

 

 
 
 



Β. Θα ζπλερίζεηε  ζηελ ππνελόηεηα ΚΛΙΔΙ ΟΝΟΜΑΣΩΝ γηα λα θάλεηε ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη ζε όζεο 

πηώζεηο δελ εκθαλίδνληαη ζσζηά. 

 

 

4.  Έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο γηα λα θάλεηε δηνξζώζεηο είλαη ν αθόινπζνο:  Έρνληαο παηήζεη 

«Πξνεπηζθόπεζε» δε πξνρσξάηε ακέζσο ζε εθηύπσζε. Αιιάδεηε ηνλ ηύπν ηνπ αξρείνπ πνπ εμάγεη ην 

ζύζηεκα από Pdf  ζε Rtf θαη παηάηε ην εηθνλίδην ηεο δηζθέηαο.  

 

Σν παξαγόκελν αξρείν rptList.rtf είλαη αξρείν θεηκέλνπ θαη ζα αλνίμεη κε ηνλ θεηκελνγξάθν ζαο 

(ζπλήζσο κε ην πξόγξακκα Word). Όπσο ζα δηαπηζηώζεηε, είλαη έλα αξρείν αξθεηά ηδηόηξνπν θαη όρη ηόζν 

ππάθνπν όπσο ηα αξρεία ηνπ Word, ζα ζαο επηηξέςεη όκσο λα θάλεηε ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεηε.  

Σν κεηνλέθηεκα ηνπ ηξόπνπ απηνύ είλαη όηη νη όπνηεο αιιαγέο δε ζώδνληαη κόληκα ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ MYSCHOOL, αιιά εμππεξεηνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηελ εθηύπσζε ησλ βεβαηώζεσλ.  

 

 

 

 

Σηο ζεκείο ασηό  πρέπεη λα ηολίζοσκε όηη ηα προαλαθερζέληα ζηοητεία (επώλσκο παηέρα θαη γέλος 

κεηέρας) ζα πρέπεη λα περληούληαη ζηο MYSCHOOL, έζηω θαη αλ ηα ολόκαηα εκθαλίδοληαη ζωζηά 

ζηης βεβαηώζεης παραθοιούζεζες. Επίζες, θαιό είλαη λα δειώλεηαη ηο επάγγεικα ηοσ παηέρα θαη 

γεληθώς όια ηα ζηοητεία ποσ έτεηε θαηατωρίζεη ζηο  βηβιίο κεηρώοσ ζας.  


