Δήλωση για το ΚΕΣΒ-Τμήμα Γερμανοελληνικό (Τάξη 7η)
1. Χρονικό διάστημα για τη δήλωση : 13/02/2018 έως και 21/02/2018
2. Διαδικασία δήλωσης για το σχολικό έτος 2018/2019:
Αξιότιμοι γονείς,
το χρονικό διάστημα για τη δήλωση εγγραφής ορίστηκε από 13 μέχρι 21 Φεβρουαρίου 2018.
Εάν το παιδί σας είναι ήδη σε μία τάξη του ΚΕΣΒ στο Βερολίνο, θα χρειαστούν τα ακόλουθα
έγγραφα:
1. Förderprognose für die Sekundarstufe 1 (Έντυπο Schul 191) γνήσιο με ολόγραμμα
(όχι φωτοτυπία)
2. Anmeldebogen für Sekundarstufe 1 (Έντυπο 191a). Σ’ αυτό το έντυπο πρέπει να
εμφανίζεται το Gymnasium Steglitz ως πρώτη επιλογή. Παρακαλούμε να προσκομίσετε
το πρωτότυπο έντυπο!
Μπορείτε να παραλάβετε την κοινοποίηση εγγραφής από τις ΧΧ-ΧΧ-2018.
Πληροφορίες για μετανάστες από την Ελλάδα:
Εάν μετακομίσατε από την Ελλάδα στο Βερολίνο και επιθυμείτε να δηλώσετε το παιδί σας
στο ΚΕΣΒ-Τμήμα του Gymnasium Steglitz, ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Παρακαλούμε να προσκομίσετε τους δύο τελευταίους ελέγχους του παιδιού σας
μεταφρασμένους και ως επικυρωμένα αντίγραφα.
2. Εάν το παιδί σας κατέχει πιστοποιητικό της γερμανικής γλώσσας του Ινστιτούτου Γκαίτε
ή ενός άλλου ινστιτούτου, παρακαλούμε το προσκομίστε μεταφρασμένο, καθώς και ως
επικυρωμένο αντίγραφο. Για να γίνει δεκτό το παιδί σας στην 7η ή στην 8η τάξη είναι αρκετό
το πιστοποιητικό επιπέδου Β1, εάν θέλει να γίνει δεκτό σε μεγαλύτερη τάξη, χρειάζεται το
πιστοποιητικό επιπέδου Β2. Για να το δεχθούμε στο Λύκειο, είναι σημαντικό να έχει πολύ
καλές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.
3. Όλοι οι μαθητές που δηλώνονται από την Ελλάδα πρέπει να περάσουν από μια
συνεύντευξη εγγραφής και, εάν κριθεί απαραίτητο, μια εξέταση γλώσσας.
4. Παρακαλούμε, στείλτε όλα τα έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
sekretariat@gymnasiumsteglitz.de. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας προτείνουμε
μια ημερομηνία για την συνέντευξη εγγραφής και, εάν κριθεί απαραίτητο, για την εξέταση
γλώσσας.
Παρακαλώ, λάβετε υπόψιν σας ότι το σχολικό έτος στο Βερολίνο αρχίζει τον Αύγουστο και
το πρώτο εξάμηνο τελειώνει στα τέλη Ιανουαρίου. Είναι καλύτερο για το παιδί σας, να
εγγραφεί ή από την αρχή της σχολικής χρονιάς ή στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου.
Το σχολικό έτος από την εγγραφή και μετά αποτελεί τη δοκιμαστική περίοδο για τον μαθητή/
τη μαθήτρια, μετά από την οποία θα κριθεί η παραμονή του/της στο σχολείο.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Α. Lükemann
Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία μας, στις κυρίες Hönicke και
Kral, οι οποίες είναι στη διαθεσή σας καθημερινά από τις 9.00 ως τις 13.00 στο τηλέφωνο
030 – 93951937 (γερμανικά και αγγλικά).

