Κρατικό Ευρωπαϊκό Σχολείο Βερολίνου (ΚΕΣΒ) – Γερμανικά/Ελληνικά
Curtiusstr. 37, 12205 Berlin
Tel. +49 (0) 30 81 00 97 0
E-Mail: sekretariat@athene.schule.berlin.de
 1. Τάξη (Saph)
 2. Τάξη (Saph)
Αίτηση εγγραφής για το σχολικό έτος 20____ /____
 3. Τάξη
(δίγλωσση τάξη Γερμανικά - Ελληνικά)
 4. Τάξη
 5. Τάξη
Αρμόδιο Δημοτικό Σχολείο:  Athene-Grundschule
 6. Τάξη
 __________________________________(s.u.)
Επίθετο

Όνομα

Φύλο
 αρεν.  θηλ.  d

Ημ. γέννησης

Τόπος γέννησης

Εθνικότητα/ ες

Διεύθυνση, Τ.Κ.

Τηλέφωνο

E-Mail

Ταμείο υγείας

Ποια γλώσσα/ποιες γλώσσες μιλιούνται στο σπίτι;
 Γερμανικά

 Ελληνικά

 άλλη : __________________________

Κηδεμόνας
 Γονείς
 Μονομερής επιμέλεια (παρακαλούμε να καταθέσετε τα αντίστοιχα αποδεικτικά)
 Άλλο πρόσωπο (παρακαλούμε να καταθέσετε τα αντίστοιχα αποδεικτικά)

_________________________________________________
Γονέας ή κηδεμόνας 1 (Επίθετο/Όνομα)

_________________________________________________
Γονέας ή κηδεμόνας 2 (Επίθετο/Όνομα)

Διεύθυνση, σε περίπτωση που δεν είναι η ίδια με αυτή του παιδιού

Επάγγελμα γονέων ή κηδεμόνων: _____________________________

________________________________

(μη υποχρεωτική δήλωση)

Επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης (Όνομα, τηλέφωνο):
Γονέας 1 (κινητό): __________________________

Γονέας 1 (τηλ. εργασίας): ______________________________

Γονέας 2 (κινητό): __________________________

Γονέας 2 (τηλ. εργασίας): ______________________________

Άλλο: ______________________________________________________________________________________
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υγείας:
(μόνο στοιχεία που ενδεχομένως επηρεάζουν τους στόχους των μαθημάτων)

Σε ποιο παιδικό σταθμό ή δημοτικό σχολείο φοίτησε το παιδί;

Αδέλφια στο σχολείο μας;

 ναι

 όχι

Όνομα/Τάξη:
Θρησκευτικά / Γνώση της ζωής
 ευαγγελικό

 καθολικό

 Γνώση της ζωής

Έχω/έχουμε υπόψη ότι το ΚΕΣΒ είναι ένα υποχρεωτικά ολοήμερο σχολείο. Η σχολική μέρα περιλαμβάνει ώρες
μαθημάτων και ώρες συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχουν υποχρεωτικά οι μαθητές και οι
μαθήτριες τέσσερις μέρες την εβδομάδα από τις 8:00π.μ. έως τις 4:00 μ.μ. Την Παρασκευή τα μαθήματα διαρκούν
συνήθως το αργότερο μέχρι τις 1:35 μ.μ. Ακόμη και αυτήν την ημέρα προσφέρονται συμπληρωματική υποστήριξη και
άλλες προαιρετικές δραστηριότητες. Επίσης υποχρεωτική είναι η σύναψη συμβολαίου με το κέτερινγκ του σχολείου
που προσφέρει δωρεάν το μεσημεριανό φαγητό.
Πρόσθετη ανάγκη φύλαξης (αποδεικτικά υποχρεωτικά):

 6:00 π.μ.- 7:30 π.μ.

 4:00 μ.μ.- 6:00 μ.μ.  διακοπές

Κρατικό Ευρωπαϊκό Σχολείο Βερολίνου (ΚΕΣΒ) – Γερμανικά/Ελληνικά
Curtiusstr. 37, 12205 Berlin
Tel. +49 (0) 30 81 00 97 0
E-Mail: sekretariat@athene.schule.berlin.de

_____________________________________________________________________________________________________
Η αίτηση εγγραφής γίνεται με τον ακόλουθο συνδυασμό γλωσσών
 Μητρική γλώσσα Γερμανικά/ Εταιρική γλώσσα Ελληνικά
 Μητρική γλώσσα Ελληνικά/ Εταιρική γλώσσα Γερμανικά
 Το παιδί μου /μας είναι δίγλωσσο, δηλ. κατέχει τη μία από τις δύο γλώσσες σε επίπεδο μητρικής γλώσσας και την άλλη σε
σχεδόν επίπεδο μητρικής γλώσσας. (βλ. Δήλωση αποδοχής των κανονισμών του ΚΕΣΒ).
Η κατάταξη σε έναν από τους παραπάνω συνδυασμούς γλωσσών ισχύει για όλη τη διάρκεια φοίτησης στο δημοτικό
σχολείο.
____________________________________________________________________________________________________
Παρατηρήσεις / Υποδείξεις:

____________________________________________________________________________________________________
Στην περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται μόνο από έναν κηδεμόνα, τότε αυτός πιστοποιεί ότι είναι ο μόνος που
έχει τη γονική μέριμνα, ή ότι ενεργεί με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου κηδεμόνα.
Ακόμη ο υπογράφων/υπογράφοντες δηλώνουν σύμφωνοι, ότι τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να καταγραφούν
στην εσωτερική βάση δεδομένων του σχολείου.
Η κατάθεση αυτής της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα και την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο. Αυτό είναι κάτι
που θα αποφασιστεί μετά την εξέταση γλωσσομάθειας.

____________________________________________________
Υπογραφή κηδεμόνα/ων

___________________________________________
Ημερομηνία

_____________________________________________________________________________________________________
Τα ακόλουθα έγγραφα κατατέθηκαν:








Ταυτότητα κηδεμόνα/ων
Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
Ενδεχομένως: Βεβαίωση επιμέλειας παιδιού (στη γερμανική γλώσσα)
: Έγγραφο Schul II 123: Αίτηση εγγραφής του παιδιού σε ένα άλλο δημόσιο σχολείο
Σημαντική υπόδειξη για κηδεμόνες παιδιών που θα φοιτήσουν στην Α’ ή στη Β’ τάξη: Χωρίς αυτήν την
αίτηση η συμμετοχή του παιδιού στη διαδικασία επιλογής είναι αδύνατη.
Ohne diesen Antrag ist eine Berücksichtigung Ihres Kindes im Auswahlverfahren nicht möglich.
: Ενδεικτικά προηγούμενων ετών από το προηγούμενο σχολείο
Λοιπά έγγραφα:
_____________________________________________________________________________________________

