Βήματα μέχρι την εγγραφή
στο σχολείο
Έλεγχος



Εκδήλωση ενημέρωσης
Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία σας
ενημερώνουν στο ημερολογιακό έτος πριν την
εγγραφή στο σχολείο σε μια κοινή εκδήλωση
ενημέρωσης για τη μετάβαση του παιδιού σας
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.



Συνομιλίες εξέλιξης
Οι παιδαγωγοί σας συμβουλεύουν σχετικά με την
εξέλιξη του παιδιού σας.



Γνωριμία με τα δημοτικά σχολεία
Στις εκδηλώσεις, όπως Ημέρες ανοιχτής πόρτας
ή Πληροφοριακές βραδιές μπορείτε να γνωρίσετε
τα δημοτικά σχολεία και να λάβετε πληροφορίες
σχετικά
με
προσφορές
φροντίδας
και
εκπαίδευσης, π.χ. ανοιχτό ολοήμερο σχολείο
(OGS).







Εγγραφή σε ένα δημοτικό σχολείο
Θα λάβετε μια επιστολή από το δήμο με
επεξηγήσεις σχετικά με την υποχρεωτική
εκπαίδευση και πληροφορίες για την επιλογή του
σχολείου. Εκεί θα βρείτε επίσης, ποιες
ημερομηνίες πρέπει να προσέξετε.
Διάγνωση εισόδου στο σχολείο
Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (NRW) αυτή η
διάγνωση λαμβάνει χώρα σε όλα τα παιδιά πριν
την
εγγραφή
στο
σχολείο.
Γι’
αυτό
προσκαλούνται τα παιδιά με τους γονείς τους στο
σχολείο. Εκεί μπορεί να δείξει το παιδί σας με
παιγνιώδη τρόπο, ποιες ικανότητες έχει σε
τομείς, όπως π.χ. γλώσσα, κινητικές δεξιότητες
και αντίληψη. Τα αποτελέσματα συζητούνται μετά
μαζί σας και με τη συγκατάθεσή σας επίσης με
τους εκπαιδευτικούς. Ο στόχος είναι η προσφορά
μιας εξατομικευμένης, με βάση τις ανάγκες,
υποστήριξης του παιδιού σας.
Σχολιατρική εξέταση
Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (NRW) όλα τα
παιδιά εξετάζονται ως προς την υγεία τους πριν
την εγγραφή στο σχολείο. Στο νομό Soest η
υγειονομική υπηρεσία του νομού Soest εκτελεί

την εξέταση. Αυτή λαμβάνει χώρα
νηπιαγωγείο ή στην υγειονομική υπηρεσία.

στο



Απόφαση για την ένταξη
Το αργότερο μέχρι τις 15.02. θα λάβετε ένα
γράμμα από το σχολείο, εάν το παιδί σας θα
ενταχθεί στο επιλεγμένο σχολείο.



Επίσκεψη στο σχολείο
Με τις διάφορες προσφορές του σχολείου
γνωρίζει το παιδί σας τους μελλοντικούς
συμμαθητές και συμμαθήτριες του καθώς και το
νέο σχολείο. Ορισμένα σχολεία καλούν γι’ αυτό
επίσης ακόμη μία φορά τους γονείς.



Συνάντηση γονέων πριν την εγγραφή στο
σχολείο
Σε αυτή τη συνάντηση λαμβάνετε σημαντικές
πληροφορίες για την εγγραφή στο σχολείο.



Εγγραφή στο σχολείο / Πρώτη μέρα στο
σχολείο
Το παιδί σας βιώνει με τη συνοδεία σας την
πρώτη του ημέρα στο σχολείο.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που δεν αισθάνεστε ακόμη
ασφαλής στη γερμανική γλώσσα, πάρτε μαζί σας στα
ραντεβού ένα άτομο, που θα σας μεταφράζει (π.χ.
συγγενείς ή φίλους) ή παρακαλέστε το σχολείο ή το
νηπιαγωγείο, να σας βρει ένα διερμηνέα.
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Στο δρόμο από το νηπιαγωγείο στο
δημοτικό σχολείο
Ένας οδηγός για γονείς με
μεταναστευτικό υπόβαθρο για το έτος
πριν την εγγραφή στο σχολείο

Griechisch

Βήματα μέχρι την εγγραφή στο σχολείο
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
σε αυτό τον πίνακα μπορείτε να δείτε, σε ποια χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνουν τα διάφορα βήματα μέχρι την εγγραφή στο
σχολείο του παιδιού σας. Στην πίσω πλευρά θα βρείτε επεξηγήσεις για τα διάφορα σημεία. Εάν έχετε ερωτήσεις, απευθυνθείτε
απλά στο νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό σχολείο σας!
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