
Verfahren bei der Aufnahme in den Kindergarten 

Über die Aufnahme in den deutschen Kindergarten entscheidet die Kindergartenleitungim 
Einvernehmen mit der Schulleitung, nach einem obligatorischen Elterngespräch, bei dem 
auch das Kind anwesend sein muss.  

In den Kindergarten der DST werden nur Kinder nach Vollendung des 3. Lebensjahres und 
nur nach beendeter Sauberkeitserziehung aufgenommen. 

Für die Aufnahme eines Kindes ist ein Anmeldeantrag zu stellen, dem eine Kopie der 
Geburtsurkunde, eine Gesundheitsbescheinigung sowie ein Foto beizufügen ist. Der 
Anmeldeantrag kann von Januar bis Mai für das kommende Kindergartenjahr gestellt 
werden. 

Bitte wenden Sie sich hierzu an das Sekretariat der Schule: 

E-Mail: info@dst.gr 
Telefon: 2310 475900 
 
Die Vergabe der freien Kindergartenplätze erfolgt nach folgender Priorität: 

 Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit  

 Kinder mit guten Deutschkenntnissen  

 Kinder mit mäßigenDeutschkenntnissen oder ohne Deutschkenntnisse  

Kriterien, die bei der Aufnahme Berücksichtigung finden, sind  

 Geschwisterkinder  

 Gruppenzusammensetzung  

Sollte nach diesen Kriterien eine Entscheidung nicht möglich sein, entscheidet das Los. 

 

Διαδικασία εισαγωγής στο Νηπιαγωγείο 

Για την εισαγωγή στο γερμανικό νηπιαγωγείο αποφασίζει η διεύθυνση του νηπιαγωγείου 

σε συνεργασία με τη διεύθυνση της Σχολής, αφού προηγηθεί μια συζήτηση με τους γονείς, 

στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται και το ίδιο το παιδί. 

Στο νηπιαγωγείο γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 3ο έτος και έχουν 

ολοκληρώσει την αγωγή καθαριότητας. 

Για την εισαγωγή ενός παιδιού είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:   

 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής πράξης  γέννησης 

 πιστοποιητικό υγείας 

 μία φωτογραφία 

Η υποβολή των  αιτήσεων  γίνεται  από τον Ιανουάριο έως και το Μάιο του προηγούμενου 

σχολικού έτους. 

Για πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεσθε στη Γραμματεία της Σχολής: 



e-Mail:  info@dst.gr 

Τηλέφωνο: 2310475900 

Οι θέσεις διατίθενται σύμφωνα με την εξής σειρά προτεραιότητας σε: 

 παιδιά με γερμανική υπηκοότητα 

 παιδιά με καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας 

 παιδιά με μέτρια ή καμία γνώση της γερμανικής γλώσσας 

 

Επιπλέον κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη είναι: 

 αν φοιτούν μεγαλύτερα αδέλφια στο σχολείο 

 ανάγκες που προκύπτουν από  τη σύνθεση των ομάδων των παιδιών 

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση, παρόλο που εξετάστηκαν όλα τα 

παραπάνω κριτήρια, η εισαγωγή αποφασίζεται με κλήρωση. 




