
Λίστα ελέγχου / Συμβουλές / Ημερομηνίες „Πού πρέπει να πάτε μετά το δημοτικό 
σχολείο;“ 
 
 Τι πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τη μετάβαση από το δημοτικό σχολείο σε 

σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (5η τάξη) 
 

 
08.10.2018 

 
Ενημερωτική Εκδήλωση "Πού πρέπει να πάτε μετά το δημοτικό σχολείο;" 
 

 
Νοέ/Δεκ 2018 
έως Ιαν 2019 
 

 
Βραδιές ενημέρωσης και Ημέρες της ανοιχτής Πόρτας στα σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι ημερομηνίες είναι επίσης διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.bielefeld.de (Λέξη-Κλειδί: Bildung / Schulen) 
 

 
04.02.2019 -
08.02.2019 
 

 
Έκδοση ενδεικτικών εξαμήνου στα δημοτικά σχολεία 

  
Έκδοση των εντύπων εγγραφής για τα σχολεία του δήμου 
 
Θα λάβετε ένα προσωπικό έντυπο εγγραφής από το δημοτικό σχολείο του παιδιού 
σας. Παρακαλούμε συμπληρώστε το και πάρτε το μαζί σας την ημέρα της εγγραφής σε 
κάποιο δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 

  
 Εάν θέλετε να δηλώσετε το παιδί σας σε ιδιωτικό σχολείο, θα λάβετε 

πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής από το εκάστοτε ιδιωτικό 
σχολείο. 

 

  
Συμβουλές σχετικά με την επιλογή του σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
      
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

 Ακολουθείστε τη σύσταση μετάβασης του δημοτικού σχολείου σχετικά με τον 
τύπο του σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

 Ανταποκρίνεται το (παιδαγωγικό) πρόγραμμα του σχολείου στις ανάγκες του 
παιδιού σας; 

 Ποιο σχολείο, κατά τη γνώμη σας, προωθεί με τον καλύτερο τρόπο το παιδί σας; 

 Τι εντυπώσεις έχετε κερδίσει εσείς / το παιδί σας κατά τη διάρκεια της Ημέρας 
της ανοιχτής Πόρτας στο σχολείο; 

 Σχολική διαδρομή; Μπορεί το παιδί σας να φτάσει καλά και ασφαλές στο 
σχολείο; 

 Είναι το σχολείο ολοήμερο ή λειτουργεί μισή ημέρα; (προσφέρει απογευματινή 
φροντίδα;) 

 Το σχολείο είναι ένα δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο; 
 

 
23.02.2019 -
22.03.2019 
 

 
Περίοδος εγγραφής στα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 

 Για να διευκολυνθούν οι συνομιλίες ανάμεσα σε εσάς και τις σχολικές 
διοικήσεις, οι διευθυντές των σχολείων θα βρίσκονται στη διάθεσή σας 
ειδικά στις 27.02. (09:00-12:00 + 16:00-19:00), στις 28.02. (9:00 έως 12:00) 
και την 01.03.2019 (9:00 έως 12:00). 

 

  
 Οι ημερομηνίες εγγραφής των ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης βασίζονται γενικά στα δημόσια σχολεία. Για τις συγκεκριμένες 
ημερομηνίες εγγραφής ρωτείστε στο εκάστοτε ιδιωτικό σχολείο. 

 

 
 



Λίστα ελέγχου / Συμβουλές / Ημερομηνίες „Πού πρέπει να πάτε μετά το δημοτικό 
σχολείο;“ 
 

  
Εγγραφή στο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
 
Η εγγραφή πραγματοποιείται στο σχολικό γραφείο / στη γραμματεία του αντίστοιχου 
σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 

 Τι πρέπει να φέρετε μαζί σας; 
 

 Το έντυπο εγγραφής συμπληρωμένο 
(→ Θα λάβετε ένα έντυπο εγγραφής από το δημοτικό σας σχολείο) 

 Το τελευταίο ενδεικτικό εξαμήνου (4η τάξη) του παιδιού σας από το δημοτικό 
σχολείο, συμπεριλαμβανομένης της μεταβατικής σύστασης σχετικά με τον τύπο του 
σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

 Το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού σας, το οποίο πρέπει να εγγραφεί στο 
σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

 Εάν υπάρχει: Βεβαίωση της κολυμβητικής ικανότητας του παιδιού σας (→  π.χ. 
μέσω του κολυμβητικού σήματος "Seepferdchen" = στα ελληνικά „Ιππόκαμπος“) 

 

 
από 
25.03.2019 
 

 
Η απόφαση για το αν το παιδί σας έγινε 
δεκτό στο συγκεκριμένο σχολείο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθεί 
το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήξη 
της περιόδου εγγραφής. 
 
Θα λάβετε γραπτή ενημέρωση πάνω  
σ’ αυτό από το σχολείο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 

 
→ Εάν το παιδί σας δεν έχει γίνει δεκτό στο 
σχολείο της επιλογής σας (π.χ. δεν υπάρχουν 
αρκετές ελεύθερες θέσεις στο σχολείο), θα 
λάβετε μια αρνητική ειδοποίηση από το 
σχολείο και το αρχικό έντυπο εγγραφής. 
 
Με την αρνητική ειδοποίηση και το έντυπο 
εγγραφής μπορείτε να δηλώσετε το παιδί σας σε 
κάποιο άλλο σχολείο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
 
Στην ιστοσελίδα του δήμου Bielefeld  
(→ www.bielefeld.de) μπορείτε να μάθετε ποια 
σχολεία διαθέτουν ακόμα ελεύθερες θέσεις. 
 

  
Εισιτήριο σχολικής διαδρομής / ΄Εξοδα μετακίνησης μαθητών 
Πότε λαμβάνετε δωρεάν εισιτήριο σχολικής διαδρομής για το παιδί σας; 
 

 Προϋποθέσεις: 

 Το σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο επισκέπτεται το παιδί σας 
από την 5η τάξη, είναι το πλησιέστερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του επιλεγέντος τύπου 
σχολείου (Θετικό ή  αλλιώς „Πρακτικό“ Σχολείο / Δευτεροβάθμιο Σχολείο / Ενιαίο 
Σχολείο / Γυμνάσιο) 

 Η απόσταση από το σπίτι του παιδιού σας στο πλησιέστερο σχολείο του 
επιλεγμένου τύπου σχολείου είναι τουλάχιστον 3,5 χλμ. με τα πόδια 
 Εάν η απόσταση είναι μικρότερη (<3,5 χλμ.) τα έξοδα μετακίνησης πληρώνονται 

μόνο εάν η διαδρομή προς το σχολείο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη (σύμφωνα με τη 
διάταξη σχετικά με τα έξοδα μετακίνησης μαθητών) ή εφόσον υπάρχουν λόγοι 
υγείας (πιστοποιημένοι με ιατρική βεβαίωση). 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επίσης στο φυλλάδιο "΄Εξοδα 
μετακίνησης μαθητών" (διαθέσιμο στα σχολικά γραφεία ή στη Σχολική Υπηρεσία του 
δήμου) ή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.bielefeld.de (Λέξη-Κλειδί: Bildung / Schule / 
Schülerfahrtkosten) 
 

 
28.08.2019 

  
Πρώτη σχολική ημέρα για την 5η τάξη το 2019 
 
Συγχαρητήρια! Το παιδί σας σύντομα θα ξεκινήσει μια νέα φάση της ζωής του! 
Σας ευχόμαστε καλή τύχη και καλή επιτυχία! 
 

  
 Τι πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τη μετάβαση από το δημοτικό σχολείο σε 

σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (5η τάξη) 


