
Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με το δελτίο καταγραφής  
 

για τις μαθήτριες και τους μαθητές, οι οποίοι θα εγκαταλείψουν το Κύριο 
Σχολείο το έτος 2016 

 
Δεν αφορά τις μαθήτριες και τους μαθητές, οι οποίοι θα περατώσουν με επιτυχία τον Κλάδο Μ  

 
 

Περιφέρεια Σχολικής Υπηρεσίας:    Κύριο Σχολείο:     

 
Μαθήτρια/Μαθητής: 
Επώνυμο, Κύριο Όνομα:            

 

Στα σημεία 1. έως 7. απάντησα με „ναι“ στα ακόλουθα σημεία: 
  
1. Έχω θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης  …  

2. Θα φοιτήσω σε ένα επαγγελματικό σχολείο μέσης εκπαίδευσης  …  

3. Θα φοιτήσω ένα έτος βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (BGJ/s) …  

4. Θα φοιτήσω ένα έτος επαγγελματικής προπαρασκευής (BVJ) …  

5. Θα λάβω μέρος σε ένα προπαρασκεαστικό εκπαιδευτικό μέτρο του 
Πρακτορείου Εργασίας   

6. Θα παραμείνω στο Κύριο Σχολείο     

7. Επί του παρόντος ακόμη είμαι νέα/νέος δίχως θέση επαγγελματικής 

εκπαίδευσης  
 

 
 

Αναφορικά με το θέμα επαγγελματικού προσανατολισμού (8.) επέλεξα τα εξής:   
 
 Τεχνική (Βιοτεχνία και Βιομηχανία)  

 Οικονομία (Εμπόριο και Παροχή Υπηρεσιών)   

 Κοινωνικά (Οικιακή Οικονομία και Υγεία)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρακαλούμε να προσέξετε τις υποδέιξεις στην πίσω πλευρά!  

 



 
 

 
Αξιότιμοι κηδεμόνες, αγαπητές μαθήτριες και μαθητές,  
παρακαλούμε να προσέξετε τις ακόλουθες υποδείξεις:  
 
 Οι νέοι δίχως θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης (JoA) και οι μαθήτριες και οι μαθητές, οι 

οποίοι προβλέπονται για ένα μέτρο επαγγελματικής προετοιμασίας του Πρακτορείου Εργασίας 
(BvB), υποχρεούνται να φοιτήσουν σε επαγγελματικό σχολείο και γι΄αυτό το λόγο θα πρέπει 
να προσέλθουν την πρώτη σχολική εβδομάδα στο αρμόδιο επαγγελματικό σχολείο τους.  
Αυτό ισχύει και για τις μαθήτριες και τους μαθητές, οι οποίοι διακόπτουν την επαγγελματική 
εκπαίδευσή τους ή τη φοίτησή τους σε ένα επαγγελματικό σχολείο ολοήμερης εκπαίδευσης 
(Οικονομικό Σχολείο, Επαγγελματικό Σχολείο, ...). Γι΄αυτό το σκοπό καταγράφονται τα 
προσωπικά στοιχεία των μαθητριών και των μαθητών, όπου η απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις 
είναι υποχρεωτική (ερωτήσεις 1 έως 7).  Νομική βάση γι΄αυτό αποτελεί το άρθρο 86 του 
Βαυαρικού Νόμου αναφορικά με την ανατροφή και την εκπαίδευση (BayEUG). Για λόγους 
διευκόλυνσης του καταμερισμού σε ένα επαγγελματικό σχολείο, οι μαθήτριες και οι μαθητές εκτός 
αυτού θα υποβληθούν σε ερωτήματα σε οικειοθελή βάση αναφορικά με τα επαγγελματικά 
ενδιαφέροντά τους (ερώτηση 8), όπου επίσης μπορούν να κάνουν δηλώσεις αναφορικά με τις 
σχολικές επιδόσεις τους (ερώτηση 9). Στις επιδόσεις αυτές συγκαταλέγεται και ο βαθμός στο 
μάθημα Γερμανικά, για να μπορέσουμε εφόσον χρειάζεται να τους προτείνουμε κάποιο μέτρο 
γλωσσικής στήριξης.  

 
 Τα δεδομένα, τα οποία θα αναγραφούν ως απαντήσεις στο δελτίο καταγραφής, θα μεταβιβασθούν 

μέσω της αρμόδιας σχολικής υπηρεσίας στο  <Ort Schulamt>  προς το αρμόδιο επαγγελματικό 
σχολείο.  
Προσοχή: Τα δεδομένα χρησιμεύουν στην καλύτερη οργάνωση προτάσεων για νέους δίχως θέση 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Γι΄αυτό το λόγο είναι 
σημαντικό, οι μαθήτριες και οι μαθητές κατά την περαιτέρω αναζήτηση μιας θέσης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης να απευθυνθούν οι ίδιες/ίδιοι τους προς το Πρακτορείο Εργασίας.  

 
 Πριν από την έναρξη του σχολικού έτους οι μαθήτριες και οι μαθητές θα λάβουν ένα αντίστοιχο 

έγγραφο από το αρμόδιο επαγγελματικό σχολείο. Σε περίπτωση κατά την οποία η μαθήτρια/ο 
μαθητής κατά το χρονικό διάστημα παραλαβής αυτού του εγγράφου δεν θα είναι πλέον „νέα/νέος 
δίχως θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης“, παρακαλείσθε να το γνωστοποιήσετε οπωσδήποτε 
σε αυτό το επαγγελματικό σχολείο και να αναφέρετε σε ποιό άλλο επαγγελματικό σχολείο θα 
φοιτήσει αυτή/αυτός.  

 
 Σε περίπτωση κατά την οποία δεν απαντήσατε στις ερωτήσεις 8 και 9 και κατά την οποία δεν 

έχετε παρέχει τη συγκατάθεσή σας αναφορικά με την μεταβίβαση δεδομένων, ή κατά την οποία η 
μαθήτρια/ο μαθητής δεν έλαβε ένα έγγραφο του επαγγελματικού σχολείου, αυτός/αυτή 
υποχρεούται παρ΄ όλα αυτά να εμφανισθεί κατά την πρώτη σχολική εβδομάδα στο ακόλουθο 
επαγγελματικό σχολείο(α):  

 
 

 
ή στο  
 

 
 

 
 Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθεί η υποχρέωση σχολικής φοίτησης, υφίσταται η 

δυνατότητα λήψης αναγκαστικών μέτρων. Κατά περίπτωση μπορεί αυτή η παράβαση να 
τιμωρηθεί με ένα χρηματικό πρόστιμο.  

 
 
 Τα Κύρια Σχολεία, τα Επαγγελματικά Σχολεία, η Υπηρεσία Σχολικής Εποπτείας και το Πρακτορείο 

Εργασίας προσπαθούν να υποβάλουν μια πρόταση, η οποία ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές 
επιθυμίες των μαθητριών και των μαθητών. Για λόγους οργάνωσης των σχολείων ωστόσο δεν 



είναι πάντοτε δυνατόν να ενταχθεί αυτή/αυτός στην τάξη, η οποία αντιστοιχεί στον επιλεγόμενο 
επαγγελματικό προσανατολισμό της/του.   

 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, όπως επίσης και για τη σωστή συμπλήρωση του 
δελτίου καταγραφής και ευχόμεθα στην κόρη σας ή στο γιό σας καλή επιτυχία στην 
περαιτέρω επαγγελματική πορεία της/του.  


