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Παράρτημα 14 
 

Κανονισμός εισαγωγής στη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΙ, στο 
γερμανικό τμήμα και το Λύκειο του ελληνικού τμήματος της ΓΣΘ από το σχολικό 
έτος 2018/19 

 
 
 

1. Γενικές πληροφορίες  
 

Η ΓΣΘ είναι ιδιωτικό σχολείο και υποστηρίζεται οικονομικά και στελεχώνεται από την Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας. Από τους γονείς αναμένεται ότι θα είναι σε θέση και θα ανταποκρίνονται στις 

οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του σχολείου. Η επιδότηση του σχολείου από την Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας διασφαλίζει, πέραν τούτου, την ποιότητα αυτού ως σχολείου συνάντησης με 

διεθνώς αναγνωρισμένο γερμανικό απολυτήριο, το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο (DIA) και το ελληνικό 

απολυτήριο. 

 

Για την εισαγωγή των μαθητών αποφασίζει ο διευθυντής του σχολείου κατόπιν συνεννόησης με τον 

συντονιστή ανώτερης βαθμίδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τον διευθυντή του Λυκείου, τηρώντας τα 

παρακάτω κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από τον σχολικό φορέα και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Υπουργείο Εξωτερικών, Ομοσπονδιακή 

Υπηρεσία Διοίκησης – Κεντρική Υπηρεσία για τα Σχολεία Εξωτερικού) και το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας 

(για το ελληνικό τμήμα). 

 

Γενικά ισχύει ότι η εισαγωγή των μαθητών είναι δυνατή, εφόσον αυτά ζουν υπό την ίδια στέγη με 

τουλάχιστον έναν γονέα/κηδεμόνα. 

 

Η εισαγωγή στο σχολείο γίνεται κατά κανόνα μόνο με την έναρξη του σχολικού έτους. 

 

2. Εισαγωγή στο γερμανικό τμήμα, τίτλος αποφοίτησης: Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο (DIA) 

 

Δυνατότητα φοίτησης: ένα τμήμα ανά τάξη, με 24 μαθητές το μέγιστο 

Η γραπτή αίτηση προς τον διευθυντή του σχολείου για την εισαγωγή κατά το επόμενο σχολικό έτος πρέπει 

να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Ο διευθυντής του σχολείου κάνει μια προεπιλογή 

και την θέτει προς έγκριση στον εντεταλμένο εξετάσεων.   

Για την εισαγωγή στην ανώτερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποφασίζει ο εντεταλμένος 

εξετάσεων της Διαρκούς Συνόδου Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού (KMK). 

 

2.1 Εισαγωγή μαθητών που συνεχίζουν τη σχολική τους πορεία σε γερμανικά σχολεία 

 

Παιδιά από τη Γερμανία, των οποίων οι γονείς διαμένουν προσωρινά στη Θεσσαλονίκη κατ’ εντολή 

κάποιου γερμανικού οργανισμού ή γερμανικής δημόσιας αρχής ή γερμανικής ή πολυεθνικής επιχείρησης 
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και πρέπει να προετοιμαστούν για τη μετέπειτα επανενσωμάτωσή τους σε κάποιο γερμανικό σχολείο, 

εισάγονται κατά κανόνα στη ΓΣΘ και συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο σχολείο. 

  

Επίσης μαθητές που μετακομίζουν με τις οικογένειές τους στη Θεσσαλονίκη και προέρχονται άμεσα από 

κάποιο γερμανικό σχολείο της Ελλάδας ή άλλο γερμανικό σχολείο εξωτερικού, εισάγονται κατά κανόνα 

στο σχολείο και συνεχίζουν τη σχολική πορεία τους, εφόσον το διδακτικό πρόγραμμα του προηγούμενου 

σχολείου είναι συμβατό με το διδακτικό πρόγραμμα που οδηγεί στο απολυτήριο DIA. 

 

2.2 Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή 

 

- Έντυπα εγγραφής (διαθέσιμα μέσω download ή από τη γραμματεία του σχολείου) 

- Ληξιαρχική πράξη γέννησης 

- Αντίγραφο διαβατηρίου 

- Ενδεικτικό του προηγούμενου σχολικού έτους 

- Πιστοποιητικό υγείας 

- Φωτογραφία ταυτότητας 

 

 

3. Εισαγωγή στο ελληνικό τμήμα (Λύκειο), τίτλος αποφοίτησης: απολυτήριο γενικού σχολείου 

 

Δυνατότητα φοίτησης: δύο τμήματα στη 10η τάξη με 30 μαθητές το μέγιστο, τρία τμήματα στις τάξεις 11 

και 12 με 20 μαθητές το μέγιστο.  

Η γραπτή αίτηση προς τον διευθυντή του σχολείου για το επόμενο σχολικό έτος πρέπει να υποβληθεί μέχρι 

την 1η Σεπτεμβρίου και προϋποθέτει ότι μέχρι αυτήν την ημερομηνία υφίσταται γραπτή αίτηση εισαγωγής 

σε περίπτωση ελεύθερης θέσης εκ μέρους των γονέων. Η αίτηση πρέπει να ανανεώνεται σε ετήσια βάση.  

 

3.1 Κριτήρια εισαγωγής 

 

Η εισαγωγή σε ανώτερες τάξεις του ελληνικού τμήματος της ΓΣΘ είναι δυνατή μόνο κατά την έναρξη του 

σχολικού έτους.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να εισαχθούν στη ΓΣΘ μόνον, εφόσον αποδείξουν με γραπτή και 

προφορική εξέταση στα Γερμανικά, τα Μαθηματικά και τα Νέα Ελληνικά ότι θα είναι μάλλον σε θέση να 

παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα και στις δύο γλώσσες.  

 

Το σχολείο δεν είναι υποχρεωμένο να εξετάσει κάθε υποψήφιο. Εάν ο υποψήφιος, λόγω των γνώσεων 

Γερμανικών, προβλέπεται να μην πετύχει στην εξέταση, η εξέταση δεν διεξάγεται.  

 

Η εξέταση έχει οικονομική επιβάρυνση. 

 

 

3.2 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εισαγωγή 

 

- Έντυπα εγγραφής (διαθέσιμα μέσω download ή από τη γραμματεία του σχολείου) 

- Ληξιαρχική πράξη γέννησης 

- Αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας 
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- Έλεγχος επίδοσης προηγούμενου έτους 

- Πιστοποιητικό υγείας 

- Φωτογραφία ταυτότητας 

 

 


