zum Schülerbogen

Έντυπο πληροφοριών
για μαθήτριες και μαθητές που εγκαταλείπουν το Mittelschule 2019
Δεν αφορά στις μαθήτριες και στους μαθητές που αποφοιτούν επιτυχώς από
το M-Zweig.

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης:
Μαθητής / Μαθήτρια:
Επώνυμο, Όνομα(τα):
Διεύθυνση:

Τάξη:

Mittelschule:
Ημερομηνία γέννησης:

Στα σημεία 1. έως 9. να σημειωθεί μόνο η σωστή απάντηση (μόνο μια απάντηση είναι δυνατόν να
σημειωθεί με «ναι»).
1.

Έχω μια θέση μαθητείας και το υπογεγραμμένο συμβόλαιο μαθητείας υφίσταται.

ναι

όχι

Εάν ναι, επάγγελμα στο οποίο έχω θέση μαθητείας:
Επιχείρηση, στην οποία έχω θέση μαθητείας:

2.

Φοιτώ σε επαγγελματικό σχολείο [berufliche Schule] δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πλήρες, ολοήμερο
μάθημα, π. χ. Ειδική Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης [Berufsfachschule], Σχολή οικονομικής κατεύθηνσης
[Wirtschaftsschule])· η έ γ γ ρ α φ η έγκριση του σχολείου αυτού υφίσταται.
ναι
όχι
Εάν ναι, όνομα του σχολείου:

3.

Ολοκληρώνω ένα Berufsgrundschuljahr (BGJ/s) σε μια Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης [Berufsschule]
και η έγγραφη έγκριση της σχολής αυτής υφίσταται.
ναι
όχι
Εάν ναι, όνομα της σχολής:

4.

Ολοκληρώνω ένα Berufsvorbereitungsjahr ή ένα Berufsintegrationsjahr (BVJ; BIJ) σε μια
Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης και η έγγραφη έγκριση της σχολής αυτής υφίσταται.
Εάν ναι, όνομα της σχολής:

5.

Παρακολουθώ μια Berufsintegrationsvorklasse (BIK/V) σε μια Σχολή Επαγγελματικής
Κατάρτισης.

ναι

όχι

ναι

όχι

Εάν ναι, όνομα της σχολής:

6.

Παρακολουθώ μια Berufsintegrationsklasse (BIK) σε μια Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης.
ναι

όχι

Εάν ναι, όνομα της σχολής:

7.

Ολοκληρώνω Επαγγελματικά Προετοιμαστικά Μέτρα Εκπαίδευσης [berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme]
(BvB) της Υπηρεσίας Απασχόλησης [Agentur für Arbeit] και έχω έγγραφη έγκριση.
ναι
όχι

8.

Παραμένω στο άνω αναφερόμενο ή σε ένα άλλο Mittelschule (επαναλαμβάνω την τάξη
ή αλλάζω στην τάξη M10).

ναι

όχι

9.

Τα σημεία 1. έως 8. δεν αφορούν στην περίπτωσή μου, δηλαδή είμαι αυτήν τη στιγμή
ακόμα έφηβος/έφηβη δίχως θέση μαθητείας.

ναι

όχι

zum Schülerbogen

Εάν το 9. σημειώθηκε με «ναι», τότε (και μόνον τότε) παρακαλείσθε όπως να απαντήσετε στις ερωτήσεις 10 και 11.
10.

Θέλω να επισκεφτώ μια τάξη των περιφερειακών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης με εστίαση στον εξής
επαγγελματικό τομέα:
Τεχνικός τομέας (Βιοτεχνία και βιομηχανία)

Οικονομικός τομέας (εμπόριο και παροχή υπηρεσιών)
Κοινωνικός τομέας (Οικιακή οικονομία, τροφή και υγεία)
11.

Αναμένεται να αποφοιτήσω από το Mittelschule …
δίχως απολυτήριο
με επιτυχές απολυτήριο
του Mittelschule

του Mittelschule

με απολυτήριο «Quali»
του Mittelschule

Στο μάθημα των «Γερμανικών» θα πάρω πιθανώς το βαθμό:

Παρακαλώ γυρίστε σελίδα!

*
*
*

Παρακάτω επισυνάπτεται για σένα και τον/τους κηδεμόνα/ες σου ένα ενημερωτικό δελτίο.
Παρακαλείσαι όπως να διαβιβάσεις στο ενημερωτικό δελτίο τις ανωθέν δοσμένες πληροφορίες σου.
Παρακαλείσαι όπως να παραδώσεις αυτό το έντυπο πληροφοριών μέσα στην χρονική προθεσμία στον
υπεύθυνο καθηγητή της τάξης σου.
Οι πληροφορίες αναφορικά με τις ερωτήσεις 1 έως 9 χρησιμεύουν στην επιτυχέστερη διεκπαιρέωση της τήρησης της
υποχρέωσης φοίτησης. Για το λόγο αυτό η απάντησή τους είναι υποχρεωτική (άρθρο 85 του Βαυαρικού Νόμου περί
Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας).
Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 10 και 11 δίνονται εθελοντικά. Με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές διευκολύνεται
όμως η προσφορά εναλλακτικής λύσης για το μαθητή/τη μαθήτρια, στην περίπτωση που δεν βρίσκει θέση
μαθητείας.
Τα στοιχεία που δόθηκαν στο έντυπο πληροφοριών θα διαβιβαστούν μέσω της αρμόδιας Διεύθυνση Εκπαίδευσης
[Schulamt] στην αρμόδια Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης [Berufsschule]. Πέραν τούτου δε διαβιβάζονται σε
τρίτους.
Έδωσα (Δώσαμε) πληροφορίες αναφορικά με τις ερωτήσεις 10 και 11 και συμφωνώ (συμφωνούμε) με τη
διαβίβαση των πληροφοριών αυτών στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης καθώς και στην αρμόδια Σχολή
Επαγγελματικής Κατάρτισης. Έλαβα (Λάβαμε) το ενημερωτικό δελτίο.
Τόπος, Ημερομηνία

Υπογραφή του/της κηδεμόνα

Υπογραφή του μαθητή

Στην περίπτωση που δε δώσατε πληροφορίες αναφορικά με τις ερωτήσεις 10 και 11 και δε συμφωνήσατε με τη
διαβίβαση των στοιχείων πρέπει παρ’ όλα αυτά ο μαθητής/η μαθήτρια να απευθυνθεί στην αρμόδια Σχολή
Επαγγελματικής Κατάρτισης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

