Βαυαρικό υπουργείο Ομόσπονδου Κρατιδίου για εργασία και κοινωνική τάξη,
οικογένεια και γυναίκες
Βαυαρικό υπουργείο Ομόσπονδου Κρατιδίου για διδασκαλία και πολιτισμό

Πληροφορίες για το δημοτικό σχολείο
___________________________________
(Όνομα του παιδιού)

Αυτό το φυλλάδιο συμπληρώθηκε στη βάση των συνομιλιών του παιδικού σταθμού από κοινού με τους
γονείς, οι οποίες διεξήχθησαν στα πλαίσια της επικείμενης μαθήτευσης του παιδιού.
Οι γονείς υποβάλλουν το φυλλάδιο ή τα φυλλάδια κατά την εγγραφή στο σχολείο.1 Η συμπλήρωση
του φυλλαδίου καθώς και η υποβολή του κατά την εγγραφή στο σχολείο είναι εκούσιες για τους
γονείς.
Απαντήσεις με ένα * δύναται να σχολιαστούν στην πίσω σελίδα.

1. Το παιδί επισκέπτεται τον παιδικό σταθμό …………………………………………………...
από ……………………………………… πιθανόν έως ……………………………………..
2. Το παιδί δείχνει τα κάτωθι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και/ή ικανότητες:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Το παιδί συμμετείχε το τελευταίο έτος πριν την μαθήτευση εντός ή εκτός του παιδικού
σταθμού σε κάτωθι προσφορές:
O Πρόωρη υποστήριξη
O Εργοθεραπεία
O Λογοπαιδεία
O Κινητή ειδική παιδαγωγική βοήθεια

O Προπαιδευτικό τμήμα „Εκμάθηση Γερμανικών
πριν την έναρξη του σχολείου“
O ……………………………………………........

Μια επιπρόσθετη υποστήριξη θεωρείται περαιτέρω σημαντική από τους γονείς και τον παιδικό
σταθμό στους κάτωθι τομείς:
…………………………………………………………………………………………………………
4. Οι κάτωθι τομείς οφείλουν να παρακολουθούνται εντατικότερα εκ μέρους του σχολείου, διότι θα
μπορούσε να υφίσταται ένα ιδιαίτερο χάρισμα ή μια ιδιαίτερη ανάγκη υποστήριξης:
O Σωματική ανάπτυξη*
O Πνευματική ανάπτυξη*
O Γλωσσική ανάπτυξη*
O Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη*
O Σε κανένα από αυτούς τους τομείς δεν υφίσταται επί του παρόντος εντατικότερη ανάγκη
παρακολούθησης.
5. Μαθήτευση του παιδιού
Γονική επιθυμία:
O Μαθήτευση στο κανονικό χρονικό σημείο

Πρόταση του παιδικού σταθμού:
O Μαθήτευση στο κανονικό χρονικό σημείο

O πρόωρη μαθήτευση, επειδή* …………...

O Πρόωρη μαθήτευση, επειδή* …………...

O Όψιμη μαθήτευση, επειδή* ……………

O Όψιμη μαθήτευση, επειδή*………………

O Μαθήτευση όχι σε επισκοπικό σχολείο,

O Μαθήτευση όχι σε επισκοπικό σχολείο,

αλλά σε*:……………………………..
……………………………………………………
Τόπος, ημερομηνία

........................................................................
Τόπος, ημερομηνία
1

αλλά σε*: ……………………………….
……………………………………………….
Σφραγίδα και υπογραφή του παιδικού σταθμού

……………………………………………….
Σφραγίδα και υπογραφή του παιδικού σταθμού

Σε μια αλλαγή του παιδικού σταθμού στο έτος πριν τη μαθήτευση δύναται να συμπληρωθούν και περισσότερα
φυλλάδια.

