 Τι πρέπει να έχετε υπόψη σας κατά τη μετάβαση από το δημοτικό σχολείο σε
σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (5η τάξη)
Ενημερωτική Εκδήλωση "Πού πρέπει να πάτε μετά το δημοτικό σχολείο;"

Νοέ/Δεκ 2020
έως Ιαν 2021

25.01.2021 29.01.2021

Βραδιές ενημέρωσης και Ημέρες της ανοιχτής Πόρτας στα σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι ημερομηνίες είναι επίσης διαδικτυακά διαθέσιμες στους ιστότοπους
www.bildung-in-bielefeld.de ή www.bielefeld.de (Λέξη-Κλειδί: Bildung / Schulen)
Έκδοση ενδεικτικών εξαμήνου στα δημοτικά σχολεία

Έκδοση των εντύπων εγγραφής για τα σχολεία του δήμου
Θα λάβετε ένα 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 ένα ιδιωτικό σχολείο, θα πάρετε
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής από το εκάστοτε ιδιωτικό σχολείο.

Συμβουλές σχετικά με την επιλογή του σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

© Bildungsbüro der Stadt Bielefeld

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
 Ακολουθείστε τη σύσταση μετάβασης του δημοτικού σχολείου σχετικά με τον τύπο
του σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προτείνεται για το παιδί σας!
 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 κερδίσατε εσείς / το παιδί σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας
την Ημέρα της ανοιχτής Πόρτας στο σχολείο;
 Σχολική διαδρομή; Μπορεί το παιδί σας να φτάσει καλά και με ασφάλεια στο
σχολείο;
 Είναι το σχολείο ολοήμερο ή λειτουργεί μισή ημέρα; (προσφέρει απογευματινή
φροντίδα;)
 Είναι το σχολείο δημόσιο ή ιδιωτικό;

13.02.2021 12.03.2021

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 κυρίως από τις 17.02. έως
τις 19.02.2021.



Οι ημερομηνίες εγγραφής των ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης βασίζονται στις ημερομηνίες εγγραφής των δημόσιων σχολείων. Για τις
συγκεκριμένες ημερομηνίες εγγραφής, παρακαλούμε να ρωτήσετε στο εκάστοτε
ιδιωτικό σχολείο.

www.bildung-in-bielefeld.de

Griechisch

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

 Τι πρέπει να έχετε υπόψη σας κατά τη μετάβαση από το δημοτικό σχολείο σε
σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (5η τάξη)
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
(→ Το έντυπο εγγραφής θα το πάρετε από το δημοτικό σας σχολείο)
Το τελευταίο ενδεικτικό εξαμήνου (4η τάξη) του παιδιού σας από το δημοτικό σχολείο,
συμπεριλαμβανομένης και της μεταβατικής σύστασης σχετικά με τον τύπο του
σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προτείνεται από το δημοτικό σχολείο
για το παιδί σας.
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“)

Η απόφαση για το αν το παιδί σας
Από τις
έγινε δεκτό στο συγκεκριμένο σχολείο
15.03.2021 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης



Εάν το παιδί σας δεν έχει γίνει δεκτό στο
σχολείο της επιλογής σας (π.χ. επειδή δεν
υπάρχουν αρκετές ελεύθερες θέσεις μαθητών
στο σχολείο αυτό), θα λάβετε μια αρνητική
ειδοποίηση από το σχολείο και επίσης 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.



Στον ιστότοπο του δήμου Bielefeld
( www.bielefeld.de) μπορείτε να μάθετε ποια
σχολεία διαθέτουν ακόμα ελεύθερες θέσεις.

ακολουθεί το συντομότερο δυνατόν
μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφής.
Θα ενημερωθείτε γραπτώς σχετικά με
αυτό το θέμα από το σχολείο της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

΄Εξοδα μετακίνησης μαθητών / «SchülerCard» / Εισιτήριο σχολικής διαδρομής

© Bildungsbüro der Stadt Bielefeld

Για το σχολικό έτος 2020/2021 εκδόθηκε για πρώτη φορά η Μαθητική Κάρτα «SchülerCard»
για μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε σχολεία του δήμου Bielefeld. Ισχύει ως μηνιαίο
εισιτήριο σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς της τιμολογικής ζώνη BI, για απεριόριστες
διαδρομές, όλο το εικοσιτετράωρο και για ολόκληρο το έτος. Η Μαθητική Κάρτα αντικαθιστά το
προηγούμενο εισιτήριο σχολικής διαδρομής. Μαθητές και μαθήτριες που δικαιούνται κάλυψη
των εξόδων μετακίνησης λαμβάνουν την Μαθητική Κάρτα με μειωμένη τιμή (έναντι πληρωμής
μιας μηνιαίας συνεισφοράς). Δικαιούχοι μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων όπως και
κάτοχοι του „Bielefeld-Pass“ με δικαίωμα για κάλυψη των εξόδων μετακίνησης λαμβάνουν την
Μαθητική Κάρτα δωρεάν. Για όσους δεν δικαιούνται παροχή εξόδων μετακίνησης και ως εκ
τούτου δεν έχουν δικαίωμα επιδότησης η νέα μαθητική κάρτα κοστίζει για τους ‚ιδιο-πληρωτές'
29 ευρώ το μήνα. Για να εκδοθεί η νέα Μαθητική Κάρτα πρέπει να υποβληθεί αίτηση μέσω του
σχολείου χρησιμοποιώντας ένα πλήρως συμπληρωμένο έντυπο παραγγελίας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επίσης στο φυλλάδιο «΄Εξοδα
μετακίνησης μαθητών» (διαθέσιμο στα σχολικά γραφεία ή στη Σχολική Υπηρεσία του δήμου)
ή στο διαδίκτυο στον ιστότοπο www.bielefeld.de (Λέξη-Κλειδί: Bildung / Schule /
Schülerfahrtkosten)
η
12.08.2021 Πρώτη σχολική ημέρα για την 5 τάξη το 2021

Συγχαρητήρια! Το παιδί σας σύντομα θα ξεκινήσει μια νέα φάση της ζωής του!
Σας ευχόμαστε καλή τύχη και καλή επιτυχία!

www.bildung-in-bielefeld.de

Griechisch

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

