Παράρτημα 13
Κανονισμός εισαγωγής στη μεσαία βαθμίδα (SEK I) του Ολοκληρωμένου Σχολείου
Συνάντησης (IBS) τάξεις 5-9
Profil A (τάξεις 5a - 9a) του Oλοκληρωμένου Σχολείου Συνάντησης
Profil Β (τάξεις 7b/c- 9b/c) του Oλοκληρωμένου Σχολείου Συνάντησης
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).
Για την εισαγωγή μαθητών αποφασίζει ο διευθυντής του σχολείου 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).
Γενικά ισχύει ότι η εισαγωγή των μαθητών είναι δυνατή, εφόσον αυτά ζουν υπό την ίδια στέγη με
τουλάχιστον έναν γονέα/κηδεμόνα.
Η εισαγωγή στις τάξεις του προφίλ Α είναι δυνατή μόνο κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
Η απόφαση για την εισαγωγή μαθητών εναπόκειται κατά βάση στον διευθυντή του σχολείου. Δεν
εναπόκειται στον έλεγχο των ελληνικών αρχών. Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Εγχειρίδιο για Γερμανικά
Σχολεία του Εξωτερικού, η νομική οδός αποκλείεται.

1.

Profil A (τάξεις 5a-9a) του Oλοκληρωμένου Σχολείου Συνάντησης (IBS)

1.1.

Εισαγωγή

Δυνατότητα φοίτησης: ένα τμήμα ανά τάξη, με 24 παιδιά το μέγιστο.
Η γραπτή αίτηση προς τον διευθυντή του σχολείου για το επόμενο σχολικό έτος πρέπει να υποβληθεί
για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην ενότητα 1.3. μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του κάθε έτους.
Η εισαγωγή γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
1.2. Εισαγωγή μαθητών με γερμανικό υπόβαθρο, συνέχιση της σχολικής πορείας σε γερμανικό
σχολείο
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 και πρέπει να προετοιμαστούν για την μετέπειτα επανενσωμάτωσή τους σε κάποιο
γερμανικό σχολείο, εισάγονται κατά κανόνα στη ΓΣΘ και συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο σχολείο ως
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μαθητές γυμνασίου, Realschule ή Hauptschule.
Επίσης μαθητές που μετακομίζουν με τις οικογένειές τους στη Θεσσαλονίκη και προέρχονται άμεσα
από κάποιο σχολείο της Γερμανίας 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.
1.3. Εισαγωγή παιδικών με γερμανική, ελληνική ή άλλη εθνικότητα, που μέχρι σήμερα δεν
φοίτησαν σε γερμανικό σχολείο
α) Συνομιλία των γονέων και του μαθητή με τον συντονιστή μέσης βαθμίδας εκπαίδευσης για τις
δυνατότητες και τα όρια της εκπαίδευσης στη ΓΣΘ.
β) Επίσημες εισαγωγικές εξετάσεις την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα των
Γερμανικών, Μαθηματικών και Αγγλικών. Στα Γερμανικά και τα Αγγλικά γίνεται μια γραπτή εξέταση
(γραμματική, παραγωγή γραπτού λόγου) και μια προφορική εξέταση (εξέταση της δυνατότητας
επικοινωνίας, της δυνατότητας ανάγνωσης και της κατανόησης κειμένου). Το μάθημα τον
Μαθηματικών εξετάζεται μόνο γραπτά.
Η εξέταση έχει οικονομική επιβάρυνση.
Την απόφαση για την εισαγωγή του μαθητή την λαμβάνει ο διευθυντής του σχολείου βάσει του
αποτελέσματος της εξέτασης και της εισαγωγικής συνομιλίας. Η απόφαση δεν εναπόκειται στον
έλεγχο ελληνικών αρχών. Η νομική οδός αποκλείεται.
1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή
-

Έντυπα εγγραφής (διαθέσιμα μέσω download ή από τη γραμματεία του σχολείου)
Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Αντίγραφο διαβατηρίου
Έλεγχος επίδοσης του προηγούμενου έτους
Πιστοποιητικό υγείας
Φωτογραφία ταυτότητας

1.5 Αλλαγή προφίλ
Δεν προβλέπεται αλλαγή από το προφίλ Β στο προφίλ Α ή αντιστρόφως.
2. Εισαγωγή στο Profil Β (τάξεις 7b/c - 9b/c) του Oλοκληρωμένου Σχολείου Συνάντησης

(IBS)
2.1. Εισαγωγή στην τάξη 7 Προφίλ Β
Δυνατότητα φοίτησης: δύο τμήματα ανά τάξη με 30 μαθητές το μέγιστο σε κάθε τμήμα
2.1.1 Μαθητές που θέλουν να εισαχθούν στη ΓΣΘ στο τέλος της 6ης τάξης ελληνικού δημοτικού
σχολείου
Μαθητές που φοιτούν σε ελληνικό σχολείο της Θεσσαλονίκης ή της ευρύτερης περιοχής
συμμετέχουν υποχρεωτικά στα προπαρασκευαστικά τμήματα του σχολείου και στη λήξη τους
υποβάλλονται σε εξέταση.

Στην εξέταση αυτή μπορούν να υποβληθούν και εξωτερικοί μαθητές (που δεν κατοικούν στη
Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή), 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 υποψηφίων είναι μικρότερος του 60, τότε εισάγονται όλοι οι
υποψήφιοι, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει την παραπάνω ελάχιστη απαιτούμενη
βαθμολογία.
Σε αντίθετη περίπτωση, η εισαγωγή είναι δυνατή κατόπιν παρακολούθησης συμπληρωματικών
προπαρασκευαστικών μαθημάτων στη Σχολή μέχρι τις 15 Ιουνίου του εκάστοτε έτους και προφορικής
εξέτασης μετά τη λήξη των μαθημάτων αυτών.
Στην περίπτωση επίσης που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος των 60, η Σχολή διατηρεί το
δικαίωμα, και μόνο για τις υπολειπόμενες θέσεις βάσει των ανωτέρω, να προκηρύξει εξετάσεις την
πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
2.1.2. Εκ των υστέρων τοποθέτηση σε ελεύθερες θέσεις στην τάξη 7b/c – 9b/c
α) Εισαγωγή στις τάξεις 7b/c του Ολοκληρωμένου Σχολείου Συνάντησης
Ελεύθερες θέσεις στην τάξη 7b/c προσφέρονται μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους σύμφωνα
με την λίστα αναμονής που καταρτίστηκε βάσει των εισαγωγικών εξετάσεων. Εάν ελευθερωθεί
κάποια θέση στην τάξη 7b/c 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.

β) Εισαγωγή στις τάξεις 8b/c και 9b/c του Ολοκληρωμένου Σχολείου Συνάντησης
Αίτηση
Εισαγωγή στις τάξεις 8b/c και 9b/c του Ολοκληρωμένου Σχολείου Συνάντησης είναι κατά κανόνα
δυνατή μόνο με την έναρξη του σχολικού έτους και προϋποθέτει ότι μέχρι αρχές της τελευταίας
εβδομάδας του Αυγούστου του συγκεκριμένου έτους θα έχει υποβληθεί γραπτή αίτηση εισαγωγής εκ
μέρους των γονέων για την περίπτωση ελεύθερης θέσης. Η αίτηση πρέπει να ανανεώνεται σε ετήσια
βάση.
Εισαγωγική εξέταση
Οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν μόνον, εφόσον περάσουν την εξέταση στα μαθήματα των
Μαθηματικών, Γερμανικών και Αγγλικών. Στο μάθημα των Γερμανικών και των Αγγλικών διεξάγεται
προφορική (δεξιότητες επικοινωνίας, ανάγνωσης και κατανόηση ανάγνωσης) και γραπτή εξέταση
(γραμματική, παραγωγή κειμένου). Το μάθημα των μαθηματικών εξετάζεται μόνο γραπτά.
Η εξέταση έχει οικονομική επιβάρυνση.

Το σχολείο δεν είναι υποχρεωμένο να εξετάσει κάθε υποψήφιο. Εάν ο υποψήφιος λόγω των γνώσεων
των Γερμανικών του, προβλέπεται να μην πετύχει στην εξέταση, η εξέταση δεν διεξάγεται.

