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Eνημερωτικό Σημείωμα για τη Β΄ ξένη Γλώσσα στην Ε΄ τάξη  (2019-20) 
 

  Αγαπητοί γονείς- κηδεμόνες των μαθητών της Δ΄ τάξης  
Σας ενημερώνουμε αναφορικά με τη Β΄ Ξένη Γλώσσα που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές στην Πέμπτη τάξη 

κατά την επόμενη σχολική χρονιά: 
1. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στην Ε΄ τάξη 

του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή 
Γερμανική) και την καταθέτουν στο Διευθυντή του Σχολείου τους έως 7 Ιουνίου 2019.  

2. Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την 
πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις 
δηλώσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα 
αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 
2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.  

3. Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις:  

α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες.  
β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων 
γενικής παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης 
γλώσσας. Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄) προϋποθέσεις, η β΄ ξένη γλώσσα 
διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των 
μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος.  

4. Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση 
του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω 
παραγράφων 2 & 3, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 
μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε 
επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
 

Ο/Η υπογεγραμμέν..  ……………………………………………………………………..……………………………………………,   

γονέας    του μαθητή/-τριας………………………………………………………………......................................................... 

της Τετάρτης  (Δ΄) τάξης του   8ου   Δημοτικού   Σχολείου  Αμαρουσίου 

ΔΗΛΩΝΩ 

ότι η  Β’ ξένη γλώσσα που επιθυμώ να παρακολουθήσει το παιδί μου στην Ε΄ τάξη 

το σχολικό έτος 2019-2020 είναι η: 

 

α. Γαλλική Γλώσσα   

β. Γερμανική Γλώσσα     

                                                                                      Μαρούσι, …..../…../2019 
                                                                                      Ο/Η ΔΗΛΩΝ/-ΟΥΣΑ 

 
 

………………………………… 

 

 


