Υποδείξεις για τους γονείς σχετικά με τη
συνεργασία μεταξύ του παιδικού σταθμού και του δημοτικού
σχολείου
Η συνεργασία ανάμεσα στους γονείς, το εκπαιδευτικό προσωπικό των παιδικών
σταθμών1 και το διδακτικό προσωπικού του δημοτικού σχολείου είναι πολύ σημαντική για
την επιτυχή μετάβαση από τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο στο σχολείο
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αυτή η συνεργασία βασίζεται στη διοικητική διάταξη που έχουν εκδοθεί από το
Υπουργείο Πολιτισμού για τη συνεργασία μεταξύ των σταθμών ημερήσιας φροντίδας των
παιδιών και των δημοτικών σχολείων, κατά την εκάστοτε ισχύουσα μορφή της.
Η συμμετοχή στη συνεργασία και η επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με
αυτή απαιτεί τη συγκατάθεσή σας.
Η συνεργασία μεταξύ του παιδικού σταθμού στον οποίο πηγαίνει το παιδί σας και του
δημοτικού σχολείου περιλαμβάνει δράσεις και δραστηριότητες που συνοδεύουν τη
μετάβαση των παιδιών στο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το τελευταίο έτος
του νηπιαγωγείου. Ως γονείς των παιδιών που αρχίζουν το σχολείο στο μέλλον, θα
προσκληθείτε σε μια ενημερωτική εκδήλωση. Το παιδί σας μπορεί να συμμετάσχει σε
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στον παιδικό σταθμό και να γνωρίσει το δημοτικό σχολείο κατά τις
επισκέψεις του σ' αυτό.
Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για αυτές τις ημερομηνίες. Ο παιδικός σταθμός στον οποίο
πηγαίνει το παιδί σας και το αρμόδιο δημοτικό σχολείο έχουν αναπτύξει μια κοινή
προσέγγιση για τη συνεργασία τους.
Το δημοτικό σχολείο και ο παιδικός σταθμός συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης για
να εξασφαλίσουν ότι η μετάβαση στο σχολείο γίνεται με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά. Στο
πλαίσιο της συνεργασίας, αποκτώνται γνώσεις σχετικά με τις ομάδες των μελλοντικών
νέων παιδιών στο σχολείο καθώς και σχετικά με μεμονωμένα παιδιά. Από αυτό
προκύπτουν εκπαιδευτικά μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, για
ειδική ενθάρρυνση ή στήριξη σε έναν συγκεκριμένο τομέα ανάπτυξης ή την
παρακολούθηση του παιδιού σας μέχρι την έναρξη της σχολικής φοίτησής του.
Θα ενημερωθείτε για τις σχετικές αποφάσεις και θα συμμετάσχετε σε μια συμβουλευτική
συνάντηση, ώστε το παιδί σας να υποστηρίζεται τόσο από τον παιδικό σταθμό όσο και
από εσάς. Η συμμετοχή σας διαδραματίζει ειδικό ρόλο στην εκπαιδευτική πορεία του
παιδιού σας.

Η συνεργασία της οικογένειας, του παιδικού σταθμού και του δημοτικού σχολείου
μπορεί, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία των
παιδιών για το ξεκίνημά τους στη σχολική ζωή.
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Παιδικοί σταθμοί συνιστούν τα νηπιαγωγεία, οι σταθμοί ημερήσιας φροντίδας με μικτές ηλικιακές ομάδες και οι
σταθμοί με ενσωματωμένες ομάδες.

Συγκατάθεση για τη συμμετοχή στη συνεργασία μεταξύ του παιδικού σταθμού και του
δημοτικού σχολείου
Όνομα και επώνυμο παιδιού:

_______________________________________________

Παιδικός σταθμός:

_______________________________________________

Δημοτικό σχολείο με το οποίο διεξάγεται η συνεργασία:____________________________________
Δημοτικό σχολείο υποδοχής αναμένεται να είναι: ________________________________.

Συμφωνώ

με τη συμμετοχή του παιδιού μου στη συνεργασία του παιδικού σταθμού και του δημοτικού
σχολείου.

____________________
Τόπος

___________________
Ημερομηνία

_____________________________
Υπογραφή κηδεμόνα

_________________________________________________________________________________

Συγκατάθεση δυνάμει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων
Στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάβασης του παιδιού σας, το εκπαιδευτικό προσωπικό του δημοτικού
σχολείου επισκέπτεται τον παιδικό σταθμό στον οποίο φοιτά το παιδί σας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό
του δημοτικού σχολείου αξιολογεί το επίπεδο της ανάπτυξης του παιδιού σας σε σχέση με τους τομείς
ανάπτυξης, οι οποίοι θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή έναρξη της σχολικής φοίτησης και
τη σχολική μάθηση. Τα επιμέρους δεδομένα που συλλέγονται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του
δημοτικού σχολείου προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται στο προσάρτημα για την
αξιολόγηση του επιπέδου ανάπτυξης.
Συμφωνώ
με τη διαβίβαση των ακόλουθων δεδομένων από τον παιδικό σταθμό στο δημοτικό σχολείο με
οποίο διεξάγεται η συνεργασία: όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης του παιδιού μου.
ότι το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται στο προσάρτημα για την αξιολόγηση του επιπέδου
ανάπτυξης του/της θα συμπληρωθεί από το εκπαιδευτικό προσωπικό.
ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό θα παράσχει στο εξειδικευμένο παιδαγωγικό προσωπικό την
πλήρη εικόνα που περιγράφεται στο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του
επιπέδου ανάπτυξης και ότι το εξειδικευμένο παιδαγωγικό προσωπικό καθώς και το
συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό θα ανταλλάξουν πληροφορίες για το επίπεδο και την
πορεία ανάπτυξης του παιδιού όσον αφορά τη σχολική ετοιμότητά του με βάση το
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και τις παρατηρήσεις του εξειδικευμένου παιδαγωγικού
προσωπικού.

ότι το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του επιπέδου ανάπτυξης θα
διαβιβαστεί στο δημοτικό σχολείο υποδοχής στο πλαίσιο της εγγραφής του παιδιού στο σχολείο.
Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στον παιδικό σταθμό και/ή στο
συνεργαζόμενο δημοτικό σχολείο. Εντούτοις, η ανάκληση δεν έχει αναδρομική ισχύ για την
επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε έως αυτό το χρονικό σημείο. Επίσης, η ανάκληση
μπορεί να αφορά ένα μόνο μέρος των προαναφερόμενων συγκαταθέσεων. Σε περίπτωση ανάκλησης,
τα σχετικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον στο μέλλον για τους προαναφερόμενους λόγους
και θα διαγραφούν αμέσως. Εφόσον η συγκατάθεση δεν ανακληθεί, ισχύει μέχρι την έναρξη της
σχολικής φοίτησης του παιδιού σας, στη συνέχεια τα δεδομένα διαγράφονται.
Η υποβολή της παρούσας συγκατάθεσης είναι εθελοντική. Δεν απαιτείται η επιστροφή του
παρόντος εντύπου, αν δεν δοθεί συγκατάθεση.
Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας δοθεί η ευκαιρία να υποβάλετε ερωτήσεις σχετικά με τον σκοπό
και το περιεχόμενο της συνεργασίας καθώς τη φύση και την έκταση των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας.
Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι
για τον παιδικό σταθμό

για το δημοτικό σχολείο

__________________________

____________________________

Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι
για τον παιδικό σταθμό

για το δημοτικό σχολείο

_____________________________

____________________________

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται για τους προαναφερόμενους σκοπούς.
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από τον παιδικό σταθμό και το δημοτικό σχολείο για τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του παιδιού σας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής
και περιορισμού των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα
φορητότητας των δεδομένων. Επιπλέον, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή
προστασίας δεδομένων, στον υπεύθυνο του ομόσπονδου κράτους της Βάδης-Βυρτεμβέργης για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελευθερία πληροφόρησης.
____________________
Τόπος

___________________
Ημερομηνία

_____________________________
Υπογραφή κηδεμόνα

