
 

 

 

 
 

Λίστα ελέγχου/σύμβουλες/ραντεβού „Πού πάμε μετά το δημοτικό;“ 
  

Τί πρεπεί να προσέξετε στην μεταγραφή από το δημιτικό σε σχολείο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (5.τάξη) 

27.10.2022       

 

Εκδήλωση `Πού πάμε μετά το δημοτικό? 

 

11/12.2022 εώς 

01.2023 

 

Βραδιές ενημέρωσης και ημέρες „Ανοιχτής πόρτας“ στα σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

Συμβουλή:Τις ημερομηνίες τις βρίσκεται και στο ίντερνετ   στην σελιδα www.bil-

dung-in-bielefeld.de. 

(Τα σχολεία συστήνωνται ή στις αντίστοιχες σελίδες των σχολείων) 

 

16.01.2023-     

20.01.2023 

Παράδοση ελέγχων εξαμήνου στα δημιτκά σχολεία 

 

 Παράδοση αιτήσεων εγραφής για τα κρατικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Θα λάβετε από το δημοτικό σχολείο του παιδιού σας μία αίτηση εγραφής. Αυτή 

την συμπληρώνετε και την παίρνετε μαζί στην εγραφή σε ένα κρατικό σχολείο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευδης. 

  Εάν θελετε να δηλώσετε το παιδί σας σε ένα ιδιώτικο σχολείο, θα λάβετε απο 

το ίδιο το σχολείο πληροφορίες για την εγραφή σε αυτό. 

  Συμβουλές για την επιλογή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης. 

 Λαμβάνω την σύσταση του δημοτικού σχολείου για σχολείο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπόψη. 

 Αντιπροσωπεύει το παιδαγωγικό πρόγραμμα του σχολείου τις ανάγκες 

του παιδιού μου; 

 Ποιό σχολείο προωθεί κατα την δική σας άποψη το παιδί σας 

περισσότερο; 

 Ποιές εντυπώσεις είχατε εσείς/το παιδί σας απο την „Ημέρα της ανοιχτής 

πόρτας“; 

 Διαδρομή για το σχολείο; Είναι η διαδρομή για το σχολείο καλή και 

ασφαλής για το παιδί σας; 

 Είναι το σχολείο ολοήμερο (Υπάρχη μέριμνα για τις απογευματινές ώρες;); 

 Είναι το σχολείο κρατικό ή ιδιωτικό; 

 Εάν θέλει το παιδί σας να συμμετάσχει στο μάθημα μητρικής γλώσσας, 

πληροφωριθείτε για τις δυνατότητες των εκάστοτε σχολείων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

06.03.2023 - 

03.03.2023 

 

Διάστημα εγγραφών για τα κρτικά σχολεία δευτροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι εγγραφές για την Πέμπτη τάξη του σχολικού έτους 2022/2023 θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν στις 

08.02.2023/09.02.2023 από τις 9.00 – 12.00 και 16.00 – 18.00 ώρα, 

10.02.2023/13.02.2023 από τις 9.00 – 12.00 ώρα. 

Για να τηρηθούν οι ισχύουσοι κανονισμοί υγιεινής και απόστασης, θα πρέπει η 

εγγρφή να ακολουθήσει με ραντεβού. 

 

http://www.bildung-in-bielefeld.de/
http://www.bildung-in-bielefeld.de/


 

 

 

 
 

Λίστα ελέγχου/σύμβουλες/ραντεβού „Πού πάμε μετά το δημοτικό;“ 
  

  Οι ημερομηνίες για τα ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

προσανατολίζονται στις ημερομηνίες των κρατικών σχολείων. 

Συγκεκριμένες ημερομηνίες εγγραφής θα μάθετε απο τα συγγεκρημένα 

ιδιωτικά σχολεία. 

 Εγγραφή στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Η εγγραφή πραγματοποιείτε στην γραμματεία των εκάστοτε σχολείων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Τι πρεπει να πάρετε στην εγγραφή μαζί; 

 Την συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής (Αίτηση εγγραφής θα λάβετε απο 

δημοτικό σας σχολείο) 

 Τον τελευταίο έλεγχο εξαμήνου (4. τάξη) του παιδιού σας απο το 

δημοτικό, συν σύσταση για την μορφή σχολείου. 

 Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού σας, το οποίο θα εγγραφτεί στο 

σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Εάν υπάρχη, Βεβαίωση για την ικανότητα κολύμπησης του παιδιού σας 

(π.χ. Σήμα κολύμβησης „Seepferdchen“). 

 Το βιβλιάριο εμβολίων για την ανάδηξη εμβολιασμου κατα των ιλαρά. 

 Εάν επιθυμεί το παισί σας να συμμετάσχει στο μάθυμα μητρικής 

γλώσσας, θα πρέπει η εγγραφή για αυτό να παραδωθεί με την εγγραφή. 

 

Από τις 

06.03.2023 

 

Η απόφαση εάν θα δεχτεί το παιδί σας στο σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ακολουθεί άμμεσα μετά την λήξη των ημερομηνίων εγγραφής. 

Θα λάβετε σχετκά μια γραπτή πληροφορία απο το σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 Σε περίπτωση που στο παιδί σας δεν δοθεί θέση στο απο εσάς επιλεγμένο 

σχολείο (π.χ. γιατί δεν υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις), θα λαβετε απο το 

σχολείο μια αίτηση απορριψης και την αρχική αίτηση εγγραφής. Με αυτά 

μπορείτε να δηλώσετε το παιδί σας σε άλλο σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Στην ιστιοσελίδα της πόλης Μπίλεφελντ (www.bielefeld.de) μπορείτε να 

πληροφορηθείτε, σε ποιά σχολεία υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις. 

 Έξοδα διαδρομής για μαθητές/ Εισιτήριο μαθητών Westfalen 

Στις 01.02.2023 (2. εξάμηνο) βγαίνει το εισιτήριο διαδρομής για το σχολείο 

για τους μαθητές απο το SchülerTicket Westfalen.Για το καινούγριο εισιτήριο 

πρεπεί να συμπληρώσετε αίτηση παραγγελίας μέσο του σχολείου. Ισχύει σαν 

εισιτήριο μηνός για όλα τα μεσα μαζικής μεταφοράς στην  Βεστφαλία 

απεριόριστα όλο το 24ώρο για ένα σχολικό έτος. Μαθητές και μαθήτριες που 

δικαιούνται το εισιτήριο θα το λάβουν με συμετοχή των 12 € (6 € για τον 

αδερφάκι και 0€ για επιπλέον αδερφάκι). 

Κάτοχη του Bielefelder Pass/SGB II-βαβαίωση /SGB-XII βεβαίωση ή βεβαίωση 

για κάτοχες ασύλου που έχουν δικαίωμα εξόδων εισιτηρίου για την σχολική 

διαδρομή λαμβάνουν το εισιτήριο δωρεάν. 

Για όλους, όσους δεν έχουν δικαίωμα για επιδότησης, κοστίζει το εισιτήριο 30 

/-36 € (η μηνιαία τιμη δεν εχει καθηρωθεί μεχρι στιγμής(27.10.2022). Η 

http://www.bielefeld.de/


 

 

 

 
 

Λίστα ελέγχου/σύμβουλες/ραντεβού „Πού πάμε μετά το δημοτικό;“ 
  

εξολοκλήρου συμπληρωμένη αίτηση  παραδείδεται μετά την έγγρηση του 

σχολείου στα υπεύθυνα γραφεία Μ.Μ.Μ. 

 Συμβουλή: Παιρετέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο φυλλάδιο 

„Schülerfahrtkosten“ (υπάρχει στις γραμματείες των σχολείων ή στην 

θπήρεσια σχολείων του δήμου) ή στην σελίδα www.bielefeld.de  

(Bildung/Rund um das Thema Schule/Schülerfahtkosten) απο τον 

Δεκέμβριο 2022. 

 

 

08.08.2023 

 

1. μέρα σχολείου για την 5. Τάξη 2023 

Συγχατητήρια! Το παιδί σας ξεκινάει ένα νέο κομμάτι ζωής! 

Ευχόμαστε καλή επιτθχία και πολύ διαθέση για μάθηση! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bielefeld.de/

