Ειδοποιηση για την εγγραφη στο Δημοτικο σχολειο το 2020
Η εγγραφη για το Δημοτικο σχολειο θα γινει την

Τριτη, 10. Μαρτιου 2020.
Για την διαρκεια της αποφασιζει το σχολειο.
Οπως μεχρι τωρα, τα Δημοτικα σχολεια ανακοινωνουν στα Νηπιαγωγεια τις λιστες με τα
ραντεβου για την επισκεψη των παιδιων (Schnupper-stunden )για την συγκεκριμμενη ωρα
την οποια εχουν κανονισει οι γονεις τους.Τα παιδια τα οποια επισκεπτονται νηπιαγωγια εκτος
του τομεα της κατοικιας τους θα λαβουν απο την γραμματεια τους ειδοποιηση με το ραντεβου
του αρμοδιου Δημοτικου σχολειου.
Η εγγραφη στο σχολειο ειναι υποχρεωτικη
Παρακαλουνται οι γονεις και κηδεμονες να εγγραψουν τα παιδια τους, τα οποια εχουν
φτασει το οριο της εγγραφης την συγκεκριμενη μερα. Τα παιδια προς εγγραφη ειναι ολα τα
παιδια τα οποια εχουν κλεισει πληρως στις 30. Σεπτεμβριου τουλαχιστον τον εκτο(6) χρονο
της ηλικιας τους , δηλαδη αυτα που γεννηθηκαν το αργοτερο στις 30. του Σεπτεμβρη 2014.
Τα παιδια πρεπει να εγγραφουν στο σχολειο του τομεα της κατοικιας τους. Αυτο ισχυει
επισης , και για την επισκεψη σε ενα αλλο δημοτικο σχολειο για υποχρεωτικα προσωπικους
λογους με το ονομαζομενο δικαιολογητικο φιλοξενειας( Gastschulantrag ) η στην περιπτωση
που η εγγραφη του παιδιου θα πρεπει να αναβληθει.Αιτησεις για την επισκεψη ενος αλλου
σχολειου (Gastschulanträge) οφειλουν να γινουν την ιδια μερα της εγγραφης.
Αιτησεις για την εγγραφη σε αλλο σχολειο ( Gastschulanträge) οι οποιες θα
υποβληθουν στο σχολειο μετα τις 03. Απριλου 2020 μπορουν να ληφθουν υποψην
μονο οταν προκειται για νεο ερχομο οικογενειας στον τομεα του σχολειου αυτου.
Παιδια των οποιων η εγγραφη τους αναβληθηκε τον προηγουμενο χρονο πρεπει εκ νεου να
εγγραφουν με τα απαραιτητα δικαιολογητηκα της υποβολης.
Εκτος αυτου αναφερομαστε στον σχολικο κανονισμο για τα δημοτικα σχολεια στην Βαυαρια,
αρθρο § 2 παραγραφος 3 της νομοθεσιας 5 und των ακολουθων. Αυτο σημαινει εκτος των
αλλων: „To σχολειο μπορει να απαιτησει την συμμετοχη του παιδιου στο σχολειο μεσω
διαδικασιας για την διαπιστωση της ικανοτητας του“ (Satz 5)
Γονεις και κηδεμονες θα υποστουν τις συνεπειες με προστιμο, σε περιπτωση που χωρις
επισημη δικαιολογια απο αμελεια η σκοπιμως απεχουν απο την εγγραφη ενος παιδιου
σχολικης ηλικιας.
Eπισης γονεις, των οποιων τα παιδια βρισκονται στο ονομαζομενο
„Einschulungskorridor“ και ειναι γεννημενα αναμεσα στην 01.07.2014 και στις
30.09.2014 και δεν θελουν να τα εγγραψουν στο σχολειο,ειναι υποχρεωμενοι να
λαβουνε μερος με το παιδι τους στην εγγραφη. Το σχολειο συμβουλευει τους γονεις και
κηδεμονες και τους κανει προτασεις.Μετα απ αυτο αποφασιζουν οι γονεις αμα εγγραψουν το
παιδι τους για αυτο το σχολικο ετος η το επομενο. Σε περιπτωση που οι γονεις δεν θα
δωσουν καμια δηλωση μεχρι τις 03. Απριλιου, θα θεωρηθει το παιδι υποχρεωτικα σαν
παιδι σχολικης ηλικιας.
Εγγραφη με αιτηση
Τα παιδια που γεννηθηκαν μεταξυ 01.10.2014 και 31.12.2014,μπορουν να να εγγραφουν
με αιτηση των γονεων στο σχολειο. Σε περιπτωση αμφιβολιας ακολουθει μεσω του σχολειου
η εξεταση για την σχολικη ικανοτητα του.
Κατοπιν αιτησης των γονεων, σε κατ εξαιρεσιν περιπτωσεων ειναι δυνατον να εγγραφουν
παιδια τα οποια γεννηθηκαν μετα την 01.01.2015. Eδω απαιτειται υποχρεωτικα μια
ψυχολογικη εκθεση.
Ιατρικες σχολικες εξετασεις εκ των προτερων


Εκτενως θα εξεταστουν για το σχολειο ιατρικα μονο
- τα παιδια που θα εγγραφουν νωριτερα απο το οριο εγγραφης
- Τα παιδια που δεν εχουν κανει την προληπτηκη εξεταση U 9

-

Τα παιδια που μεν, εχουν κανει τις προληπτικες εξετασεις αλλα θα πρεπει να
εξεταστει η ικανοτητα τους για την εγγραφη στο σχολειο.



Αφου πραγματοποιηθει η προληπτηκη εξεταση U 9 ακολουθει συμπληρωματικα μια
μικρη εξεταση μεσω του Κρατικου Υγειονομικου Γραφειου. Θα εξεταστουν οι ικανοτητες
ορασης, ακοης και γλωσσας και ικανοτητες της κινητικοτητας καθως το βιβλιαριο των
εμβολιων και το βιβλιαριο των προληπτικων εξετασεων.



Μεταγενεστερα θα εκδοθει η αποφαση απο το Κρατικο Υγειονομικο Γραφειο. Αυτη η
αποφαση πρεπει να παραδωθει στην εγγραφη.

Η ημερα της εγγραφης
Οι γονεις και κηδεμονες ειναι υποχρεωμενοι να παρουσιαστουν με τα παιδια τους στο
εκαστοτε σχολειο του τομεα που ανηκουν. Εαν εχουν κωλυμμα η εμποδιο τοτε οφειλουν να
βρουν εναν εντολοδοχο ο οποιος θα παει με τα παιδια στην εγγραφη.Τα παιδια που ειναι σε
ενα ιδρυμα μπορουν να εγγραφουν απο τον διευθυντη του ιδρυματος.
Προσκομιζοντα δικαιολογιτικα
 πιστοποιητικο γεννησεως
 διαβατηριο για παιδια αλλοδαπων
 Aποφαση του Κρατικου Υγειονομικου Γραφειου για την υποβολη στο σχολειο
 τυχον δικαιολογητικα για την Αδεια παραμονης και / η την Επιμελεια των παιδιων
Εγγραφη σε σχολεια προωθησης
Παιδια που εχουν την αναγκη της προωθησης η λογω αναπηριας δεν ειναι σε θεση να
παρακολουθησουν με ενεργη συμμετοχη το μαθημα, μπορουν να εγγραφουν ενα δημοσιο η
ιδιωτικο σχολειο προωθησης. Η ενημερωση και η εκδοση μιας τετοιας αναγκαιας ειδικης
παιδαγωγικης αποφασης ακολουθει μεσω των διευθυνσεων των εκαστοτε κεντρων της
προωθησης στο Erlangen.
Δημοτικα σχολεια στον Δημο του Erlangen
Adalbert-Stifter-Grundschule Erlangen, Sieglitzhofer Str. 6
Grundschule Erlangen – An der Brucker Lache, Zeißstr. 51
Max-und-Justine-Elsner-Grundschule Erlangen-Bruck, Sandbergstr. 5
Grundschule Erlangen-Büchenbach, Dorfstr. 21
Grundschule Erlangen-Dechsendorf, Campingstr. 32
Grundschule Erlangen-Eltersdorf, Tucherstr. 16
Grundschule Erlangen-Frauenaurach, Keplerstr. 1
Heinrich-Kirchner-Grundschule Erlangen, Dompropststr. 6
Hermann-Hedenus-Grundschule Erlangen, Schallershofer Str. 20
Loschge-Grundschule Erlangen, Loschgestr. 10
Michael-Poeschke-Grundschule Erlangen, Liegnitzer Str. 22
Pestalozzi-Grundschule Erlangen, Pestalozzistr. 1
Grundschule Erlangen-Tennenlohe, Enggleis 6
Friedrich-Rückert-Grundschule Erlangen, Ohmplatz 2
Grundschule Erlangen-Mönauschule, Steigerwaldallee 19
Κεντρα προωθησης του Δημου Erlangen
Otfried-Preußler-Schule, κεντρο προωθησης ειδικης αγωγης Erlangen, Liegnitzer Straße 24,
Georg-Zahn-Schule, κεντρο προωθησης με βαρυτητα την πνευματικη αναπτυξη, Schenkstraße 113
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