
   
 

  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Γερμανικό Τμήμα) 
 

Σχολικό έτος: ______   Τάξη: ____                                                         Είδος σχολείου: �Δ  � Γ                          
 

 

     Στοιχεία του παιδιού 
 

Επίθετο  ______________________________   Όνομα(τα) _______________________ 

 

Ημ. γέννησης   ______________  Τόπος γέν./χώρα  _____________________________ 

 

Στην Ελλάδα από   ________________________________________________________ 

 

Υπηκοότητα (ες)    ________________________________________________________ 

 

Mητρική γλώσσα (ες)   ____________________________________________________ 

 

Γνώση γερμανικής γλώσσας     � πολύ καλή           � μέτρια      � πολύ λίγη / καμία 

 

Αδέλφια στη ΓΣΘ    (Αριθμός)    __________    /   Τάξη (εις): _______________________       

 

      Στοιχεία γονέων       Πατέρας                                                               Mητέρα 

                                                                                            

Επίθετο                      _____________________________        __________________________ 

 

Όνομα                        _____________________________        __________________________ 

 

Υπηκοότητα(ες)       _____________________________        __________________________ 

 

Επάγγελμα                _____________________________        __________________________ 

 

εργάζεται στην/o:  � Ελλάδα   � εξωτερικό: _________      � Eλλάδα   � εξωτερικό:______                    

 

Κηδεμονία:              � ναι           � όχι                                            � ναι            � όχι  

  

Γνώση γερμανικής γλώσσας:     � ναι       � όχι                          � ναι            � όχι 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Διεύθυνση   _____________________________________________________________    

 

T.K.     _____________   Τόπος κατοικίας ______________________________________ 

 

Tηλ. Οικίας               _________________________ 

                                     Πατέρας                                                     Mητέρα  

Tηλ. Εργασίας           _________________________        __________________________ 

 

Κινητό τηλ.                 _________________________        __________________________ 

 

E-Mail:                        _________________________        __________________________ 

 

�  Συμφωνώ, με τη χρήση του E-mail μου για την λήψη Newsletter της ΓΣΘ 



 

              

             Υπάρχει κάποιο άτομο που δεν αναγράφεται στην αίτηση και έχει επίσης την κηδεμονία του  

             Παιδιού; 

 

              � Όχι        � Ναι        Σε θετική περίπτωση όνομα:  ___________________________ 

 

 

Στοιχεία πληρωμής 
 

              Οικονομικός υπόχρεος: __________________________  

 

              � υποβάλλω φορολογική δήλωση στην Ελλάδα  ΑΦΜ/ΔΟΥ:  _____________________________ 

 

               �  υποβάλλω φορολογική δήλωση στο εξωτερικό 

       

        
 

Xρήση φωτογραφιών 

 

�    Συμφωνώ, με τη χρήση φωτογραφιών του παιδιού μου στην ιστοσελίδα της ΓΣΘ, στο λεύκωμα της ΓΣΘ, σε  

διαφημιστικά σποτ για την προβολή της ΓΣΘ καθώς στην ιστοσελίδα και στα περιοδικά της κεντρικής  

υπηρεσίας για τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού χωρίς να ζητηθεί επιπλέον έγκριση (αν δεν  

συμφωνείτε με κάποια από τα παραπάνω μέσα μπορείτε να τα σβήσετε. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή  

τη συγκατάθεση οποιαδήποτε στιγμή) 

 

�    Δεν συμφωνώ με την δημοσίευση φωτογραφιών του παιδιού μου. 

 

Με την αίτηση εγγραφής επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

� αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως  

� φωτοτυπία του διαβ.   Αρ. : _____________     Εκδούσα αρχή:____________ 

� πρόσφατη φωτογραφία 

� τελευταίος έλεγχος 

                                                                        

Οι κηδεμόνες συμφωνούν με την υπογραφή τους σε αυτή την αίτηση με το πρόγραμμα σπουδών 

της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και  τον εσωτερικό- σχολικό κανονισμό. Υποχρεούνται να 

τακτοποιήσουν την πληρωμή των διδάκτρων μέσα στο αναφερόμενο χρονικό περιθώριο.  

Ταυτόχρονα υποχρεούνται να επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετέχουν στις σχολικές και 

εξωσχολικές δραστηριότητες (Πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές, εκδηλώσεις για επαγγελματικό 

προσανατολισμό, εκδηλώσεις της τάξης)    

Επίσης υποχρεούνται να  συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου που αφορούν την 

άδεια παραμονής τους στη χώρα. 
 

Με την εγγραφή του παιδιού απαιτείται τέλος πρώτης εγγραφής ύψους € 900. 

 

 

 

________________________                                  _____________________________________ 

 Τόπος, ημερομηνία                                                                υπογραφή του κηδεμόνα 

 



   
 

  

 

EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ 

 
__________________          ____________________          ____________________   

Επίθετο                                       Όνομα                                     Ημ. γεν.  

 

Σχολική σταδιοδρομία: 

Σχολείο, Τύπος, Τόπος 

 

Τάξη (εις) 

από  - μέχρι 

Είσοδος 

(έτος) 

Έξοδος 

(έτος) 

    

    

    

 

Επανέλαβε τάξη(εις)?   �   Όχι      � Ναι  (αν ναι, ποια(ες)?) _______________                  

  

Γλώσσες: 

Μητρική γλώσσα:  

Γλώσσες που μιλάτε στο σπίτι:  

Γλώσσα(ες) διδασκαλίας:  

 

Εκμάθηση ξένης γλώσσας: 

Ξένες γλώσσες Σε ποια τάξη 

ξεκίνησε  

Πόσα χρόνια 

διδάσκεται 

1.   

2.   

3.   

                                                                                                                                           

Πληροφορίες σχετικές με τις μαθησιακές του ανάγκες: 

(Παρακαλώ ενημερώστε μας σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής του ζωής, το παιδί σας 

έλαβε οποιουδήποτε τύπου εξωσχολική βοήθεια για κάποιο/α μάθημα/τα. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Κατάσταση υγείας του παιδιού: 

Παρακαλώ σημειώστε εδώ σε περίπτωση που η Σχολή πρέπει να λάβει προληπτικά μέτρα που αφορούν 

στην υγεία του παιδιού σας. 

______________________________________________________________________________ 

 

Ιδιαίτερες κλίσεις, ενδιαφέροντα, χόμπι: 

______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________                                  ________________________________ 

(Τόπος, Ημερομηνία)                                                                                         (Υπογραφή) 

 


