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ANMELDUNG VORKURSE/ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2020/21 

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ότι επιθυμώ το παιδί μου να παρακολουθήσει τα 
προπαρασκευαστικά μαθήματα της Γερμανικής Σχολής  στις παρακάτω ώρες*: 

 
2 έτη (Ε’ τάξη)  1 έτος (ΣΤ’ τάξη) 

Δευτέρα & Τετάρτη 17:00 -19:15   Δευτέρα & Τετάρτη 17:00-19:15  

   Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-20:15  

                                 * επιλέξτε με σταυρό  

 

Το σχολείο επιφυλάσσεται για τυχόν αλλαγές στην κατανομή των μαθητών σε τμήματα. 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

Επώνυμο: 
 

 

Όνομα: 
 

 

Ημερομηνία γέννησης: 
 

 

Τόπος γέννησης: 
 

 

Διεύθυνση κατοικίας: 
 

 

T.K., Περιοχή: 
 

 

Τηλέφωνο κατοικίας: 
 

 

Δημοτικό: 
 

 

  Γνώσεις γερμανικής γλώσσας: καθόλου γνώσεις 
αρχάριος  
επίπεδο Α1  
επίπεδο Α2 
μητρική γλώσσα 

 

  Διδακτικά βιβλία:  

 

Φοιτούν άλλα αδέλφια στη Γ.Σ.Θ;:  
□ ναι      □ όχι 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 Πατέρα  Μητέρας 

Επώνυμο: 
 

   

Όνομα: 
  

                                                                     

Πατρώνυμο: 
  

   

Mητρώνυμο: 
 

   

Κινητό τηλέφωνο: 
 

   

 Ε-Μail*:  □  □ 

 Ο ασκών / Η ασκούσα              
τη γονική μέριμνα: 

□ ναι      □ όχι  □ ναι      □ όχι 

*   Παρακαλώ σημειώστε με Χ σε ποιο από τα δύο E-Mail θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας. 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 

Ονοματεπώνυμο οικονομικά υπόχρεου:  

Πατρώνυμο οικονομικά υπόχρεου:  

ΑΦΜ οικονομικά υπόχρεου:  

ΔΟΥ οικονομικά υπόχρεου:  

ΑΔΤ οικονομικά υπόχρεου:  

 
4. XΡΗΣΗ Ε-mail και τηλεφώνου 
 

   Συμφωνώ με τη χρήση του E-mail μου για την αποστολή ενημερώσεων της Γ.Σ.Θ. 
 

5.  Δήλωση συγκατάθεσης σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
Ο/οι κάτωθι υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένοι δηλώνω/ουμε ότι παρέχω/ουμε συγκατάθεση στην επεξεργασία των 
παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων από τη Γερμανική 
Σχολή Θεσσαλονίκης, η οποία είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679). Τα δεδομένα 
αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή του μαθητή στα προπαρασκευαστικά τμήματα και δεν πρόκειται να 
διαβιβασθούν σε τρίτους. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για διάστημα 6 ετών. 
Έλαβα/λάβαμε γνώση ότι η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης και ότι αν δεν τα παρέχω/ουμε, 
η σύμβαση δεν θα καταρτισθεί και δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή του μαθητή. 
 
Έλαβα/λάβαμε γνώση ότι έχω/έχουμε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και 
διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν και το δικαίωμα αντίταξης στην 
επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στην φορητότητά τους. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής 
στη διεύθυνση Τ.Θ. 51 55102 Θεσσαλονίκη, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: ladas@dst.gr. Επίσης, έλαβα γνώση 
ότι για τυχόν καταγγελία έχω το δικαίωμα να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr). 

 
Για την εγγραφή απαιτείται καταβολή τέλους, ύψους  180€. 
 

__________________________________                                   _______________________________________________________ 

Ort, Datum/Τόπος, ημερομηνία                             Unterschrift der Erziehungsberechtigten/Zahlungspflichtigen 
                                      Υπογραφή των ασκούντων τη γονική μέριμνα /οικονομικά υπόχρεου                          
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      Κανονισμός για την εισαγωγή στα Προπαρασκευαστικά Τμήματα 

1. Η εισαγωγή προϋποθέτει την αίτηση πριν ή κατά την έναρξη του σχολικού έτους  

(βλ. προθεσμίες εγγραφών). 

2. Νέοι μαθητές γίνονται δεκτοί μέχρι και το πρώτο διαγώνισμα. Στην περίπτωση αυτή 

πρέπει να καταβληθεί άμεσα ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων. 

3. Μετά το πρώτο διαγώνισμα είναι δυνατό να γίνει δεκτός ένας μαθητής μόνο κατ´ 

εξαίρεσιν και μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο των προπαρασκευαστικών 

τμημάτων. Σ' αυτήν την περίπτωση πρέπει να γραφεί η ορθογραφία του πρώτου 

διαγωνίσματος, και ο βαθμός του δεύτερου διαγωνίσματος θα υπολογίζεται διπλά. 

4. Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων δεν είναι δυνατή καμία εγγραφή στα 

προπαρασκευαστικά τμήματα. 

5. Τα τέλη εγγραφής δεν επιστρέφονται. 

6. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά την 30η Νοεμβρίου τα δίδακτρα δεν 

επιστρέφονται. 
 
 
   Η υπεύθυνη των Προπαρασκευαστικών Τμημάτων                                                    
 
 
   R. Koenig 

 
 

 

Αποδεικτικό παραλαβής 
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τον κανονισμό εισαγωγής στα προπαρασκευαστικά τμήματα 
 
 
Ονοματεπώνυμο μαθητή: _____________________________________________   
 
 
Θεσσαλονίκη, ______________                                           _____________________________________ 

(Ημερομηνία)                 (Υπογραφή του ασκούντος τη γονική μέριμνα) 
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Παράρτημα 13 

Κανονισμός εισαγωγής στη μεσαία βαθμίδα σπουδών (SEK I, τάξεις 5-9) της 

ΓΣΘ για το σχολικό έτος 2020/21 

Profil B (τάξεις 7, 8) του Ολοκληρωμένου Σχολείου Συνάντησης (IBS)  
 

1. Εισαγωγή στην τάξη 7 προφίλ Β 

Δυνατότητα φοίτησης: δύο τμήματα ανά τάξη με 30 μαθητές το μέγιστο σε κάθε τμήμα 

2. Μαθητές που θέλουν να εισαχθούν στο τέλος της 6ης τάξης ελληνικού δημοτικού 

σχολείου 

Μαθητές που φοιτούν στην 6η τάξη ελληνικού δημοτικού της Θεσσαλονίκης ή της ευρύτερης 

περιοχής, συμμετέχουν υποχρεωτικά στα προπαρασκευαστικά τμήματα του σχολείου και στο 

τέλος υποβάλλονται σε εξέταση. 

Στην εξέταση αυτή μπορούν να υποβληθούν και μαθητές που κατοικούν εκτός της ευρύτερης 

περιοχής της Θεσσαλονίκης, ωστόσο πρέπει να υποβληθούν σε μια πρόσθετη προφορική εξέταση 

στο μάθημα των Γερμανικών.   

Από όλες τις εξετάσεις καταρτίζεται ένας κατάλογος με σειρά κατάταξης. Εισάγονται οι 60 πρώτοι 

υποψήφιοι αυτής της σειράς κατάταξης βάσει βαθμολογίας, με ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία 

το 12 με άριστα το 20.  

Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος των 60, δίνεται η δυνατότητα 

συμπληρωματικής προφορικής εξέτασης στους μαθητές των προπαρασκευαστικών μαθημάτων 

που δεν επέτυχαν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία, μέχρι τις 15 Ιουνίου.  

H Σχολή διατηρεί το δικαίωμα, να προκηρύσσει εξετάσεις την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 

για όλες τις ελεύθερες θέσεις που θα προκύπτουν βάσει των ανωτέρω. 

3. Εκ των υστέρων τοποθέτηση σε ελεύθερες θέσεις στην τάξη 7 Profil B 

Ελεύθερες θέσεις στην τάξη 7 προσφέρονται μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους σύμφωνα με 

την λίστα αναμονής που καταρτίστηκε βάσει των εισαγωγικών εξετάσεων. Εάν ελευθερωθεί 

κάποια θέση στην τάξη 7 αργότερα, τότε αυτή προσφέρεται ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης. 

Η θέση δίνεται μετά από επιτυχή εισαγωγική εξέταση στα Γερμανικά. Η εξέταση αποτελείται από 

ένα γραπτό μέρος (γραμματική, παραγωγή γραπτού λόγου, ορθογραφία) και ένα προφορικό μέρος 

(εξέταση της ικανότητας επικοινωνίας, της ικανότητας ανάγνωσης και της κατανόησης κειμένου). Η 

εξέταση έχει οικονομική επιβάρυνση. 

Αποδεικτικό παραλαβής 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τον κανονισμό εισαγωγής στη μεσαία βαθμίδα σπουδών (SEKI, 

τάξεις 5-9) της ΓΣΘ για το σχολικό έτος 2020/21 

Ονοματεπώνυμο μαθητή: ___________________________________ 

 

Θεσσαλονίκη, ___________________               _______________________________________                 

                                   (Hμερομηνία)                        (Υπογραφή του ασκούντος τη γονική μέριμνα) 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ 

 

Για μαθητές των προπαρασκευαστικών τμημάτων που έχουν διαγνωσμένη δυσλεξία και έχουν 

προσκομίσει γνωμάτευση από επίσημο κρατικό φορέα ισχύουν τα παρακάτω: 

 

Στους μαθητές χορηγείται επιπλέον χρόνος εξέτασης, μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου, ο 

οποίος ανέρχεται σε 30 λεπτά της ώρας.  

 

Στο χρονικό διάστημα αυτό, ο μαθητής έχει το δικαίωμα να προβεί σε διορθώσεις που αφορούν στην 

ορθότητα του γραπτού λόγου, με ανεξίτηλο στυλό διαφορετικού χρώματος (καφέ).  

 

Δεν επιτρέπονται διορθώσεις επί του περιεχομένου. 

 

 

 

Έλαβα γνώση των ρυθμίσεων για μαθητές με δυσλεξία. 

 

………………………………………............................................................................................... 

Oνοματεπώνυμο μαθήτριας/μαθητή 

 

 

Θεσσαλονίκη, ……/……/ 20……..  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                               Ονοματεπώνυμο ασκούντος τη γονική μέριμνα 

 

 

                                           …………………………………………………………………………………….. 

                                            Υπογραφή  

 

 

 

 


