
Ενημεπυηικό ζημείυμα & ςπεύθςνη δήλυζη για ηην επιλογή ηηρ Β’ Ξένηρ Γλώζζαρ  

(για τοςρ μαθητέρ πος θα υοιτήσοςν στην Ε΄ τάξη το σσολ. έτορ 2019-20) 

 

Σαρ ενημεπώνοςμε πυρ για ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Ε ηάξηρ πποβλέπεηαι από ηο υπολόγιο ππόγπαμμα η 

διδαζκαλία δεύηεπηρ ξένηρ γλώζζαρ για δύο (2) ώπερ ηην εβδομάδα. Η γλώζζα αςηή είναι η 

γαλλική ή η γεπμανική. Οι μαθηηέρ/ηπιερ διδάζκονηαι υρ 2η ξένη γλώζζα όποια από ηιρ δςο 

(Γαλλικά-Γεπμανικά) έσει ηην πλειοτηθία ηυν δηλώζευν πποηίμηζηρ ζε επίπεδο ημήμαηορ. Σε 

ζσολεία με δύο ή πεπιζζόηεπα ημήμαηα ανά ηάξη, οι μαθηηέρ/ηπιερ δύναηαι να καηανεμηθούν 

ζύμθυνα με ηιρ πποηιμήζειρ ηοςρ ζε μεικηά-παπάλληλα ημήμαηα γαλλικήρ και γεπμανικήρ ςπό 

ηην πποϋπόθεζη όηι ο ελάσιζηορ απιθμόρ για ηη δημιοςπγία ημήμαηορ είναι οι 12 μαθηηέρ/ηπιερ. 

Σε πεπίπηυζη ιζοτηθίαρ ζηιρ πποηιμήζειρ ηυν μαθηηών/ηπιών ηος ημήμαηορ, διδάζκεηαι υρ 2η 

ξένη γλώζζα αςηή για ηην οποία ςπάπσοςν διαθέζιμερ διδακηικέρ ώπερ ζε επίπεδο οικείαρ Διεύ-

θςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ. 

Δεν επιηπέπεηαι αλλαγή ημήμαηορ μαθηηών/ηπιών λόγυ διαθοπεηικήρ πποηίμηζηρ ζε ζσέζη με ηη 

2η ξένη γλώζζα πος πλειοτήθηζε και διδάζκεηαι ζηο ημήμα ηοςρ. 

Σηην πεπίπηυζη καηά ηην οποία μέσπι ηην 1η Οκηυβπίος ηος επσόμενος ζσολικού έηοςρ δεν έσει 

καλςθθεί η θέζη ηος εκπαιδεςηικού ηηρ ξένηρ γλώζζαρ πος θα επιλεγεί, ηόηε με απόθαζη ηος Δι-

εςθςνηή Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Εύβοιαρ, οι μαθηηέρ/ηπιερ θα διδασηούν ηην ξένη γλώζζα 

για ηην οποία ςπάπσοςν διαθέζιμερ διδακηικέρ ώπερ ζηο επίπεδο ηηρ Διεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ 

Εκπαίδεςζηρ Εύβοιαρ 

 

Για ηην έγκαιπη διεκπεπαίυζη ηυν ζσεηικών ςπηπεζιακών ενεπγειών παπακαλούμε ζςμπληπώζηε 

ηην ακόλοςθη ςπεύθςνη δήλυζη και επιζηπέτηε ηη ζηο ζσολείο έυρ ηην Τεηάπηη 5 Ιοςνίος 

2018. 

Για πεπιζζόηεπερ διεςκπινίζειρ παπακαλούμε επικοινυνήζηε με ηη διεύθςνζη ηος ζσολείος ζηο 

ηηλέθυνο 22230-22491. 

 
(Παπακαλούμε μη διασυπίζεηε ηην ςπεύθςνη δήλυζη από ηο ςπόλοιπο κείμενο. Αθήζηε ηη ζελίδα όπυρ έσει) 

 

 

Υπεύθςνη δήλυζη γονέα για ηην επιλογή 2ηρ Ξένηρ Γλώζζαρ ζσολ. έηοςρ 2019-20 

 

Ο/Η ςπογπάθυν/οςζα _______________________________________________________  
                                                                                             (ονομαηεπώνςμο γονέα/ κηδεμόνα) 

γονέαρ/κηδεμόναρ η______ μαθηη_____ ηηρ  Δ΄ ηάξηρ ηος 2
ος

 Δημ. Σσολ.  Αλιβεπίος 

__________________________________________________ δηλώνυ πυρ για ηο ζσολικό 
                                            (ονομαηεπώνςμο μαθηηή/ηπιαρ) 

 

έηορ 2019-2020 η 2η Ξένη Γλώζζα πος επιθςμώ να διδασθεί ηο παιδί μος ζηην Ε΄ ηάξη είναι: 

 (ζςμπληπώζηε με  ηο ανηίζηοισο πλαίζιο και γπάτηε δίπλα και ηη γλώζζα πος επιθςμείηε,  

π.σ.   Γαλλική ) 

 

 Γαλλική       ______________________(γπάττε τη γλώσσα πος επιλέξατε) 

 Γεπμανική   ______________________(γπάττε τη γλώσσα πος επιλέξατε) 

 

Αλιβέπι, __________________ 2019 

 

Ο/Η δηλών/ούζα  

 

 

_________________________         


