
Συνεργασία μεταξύ του παιδικού σταθμού και του δημοτικού σχολείου 

Τεκμηρίωση της συμβουλευτικής συζήτησης με τους γονείς για διαβίβαση στο δημοτικό σχολείο 

υποδοχής
1
 και ως αντίγραφο για τους γονείς 

Αυτή η συμβουλευτική συζήτηση βασίζεται στη διοικητική διάταξη που έχει εκδοθεί από το 

Υπουργείο Πολιτισμού για τη συνεργασία μεταξύ των σταθμών ημερήσιας φροντίδας παιδιών και 

των δημοτικών σχολείων, κατά την εκάστοτε ισχύουσα μορφή της. 

 

Όνομα παιδιού: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Ημερομηνία συζήτησης: 

 

Συμμετέχοντες 

 

Όνομα Ρόλος και/ή Ίδρυμα Υπογραφή 

   

   

   

   

   

   

 

Αιτία 

☐ κατόπιν αιτήματος των γονέων 

 

☐ βάσει της απόφασης του εξειδικευμένου παιδαγωγικού προσωπικού και του συνεργαζόμενου 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

 

                                            
1
 Το δημοτικό σχολείο υποδοχής είναι το δημόσιο ή ιδιωτικό δημοτικό σχολείο, στο οποίο το παιδί έχει εγγραφεί στην πρώτη τάξη. Αυτό 

το δημοτικό σχολείο λαμβάνει την τεκμηρίωση της συμβουλευτικής συζήτησης, ακόμα και αν το συνεργαζόμενο δημοτικό σχολείο δεν 

είναι το σχολείο υποδοχής. 



 

Θέματα συζήτησης 

Περιγραφή του παιδιού από τους γονείς: 

Αξιολόγηση του επιπέδου και της προόδου ανάπτυξης από το εξειδικευμένο παιδαγωγικό 

εκπαιδευτικό: 

Παρακολούθηση του παιδιού από το συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό σχετικά με τη σχολική 

ετοιμότητά του (λαμβάνοντας υπόψη το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, σε 

περίπτωση υποβολής της συγκατάθεσης): 

Πορίσματα της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας: 

Άλλες διαγνώσεις ή αξιολογήσεις: 

 

Συμφωνία (-ίες) για περαιτέρω ενθάρρυνση ή υποστήριξη του παιδιού μέχρι την έναρξη 

της σχολικής φοίτησής του 

 

Ποια μέτρα έχουν προβλεφθεί; Ποιος ενθαρρύνει ή 

υποστηρίζει; 

Πότε πρέπει να 

εφαρμοστούν τα μέτρα; 

   

   

   

 



 

Συγκατάθεση δυνάμει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων 

 

Όνομα και επώνυμο παιδιού:   

Παιδικός σταθμός:   

Συνεργαζόμενο δημοτικό σχολείο:  

Αναμενόμενο δημοτικό σχολείο υποδοχής:   

Όνομα και επώνυμο παιδιού:   

 

 

Συμφωνώ 

 

☐ με τη διαβίβαση της τεκμηρίωσης της εν λόγω συμβουλευτικής συζήτησης. 

☐ με την επικοινωνία του παιδικού σταθμού ή του συνεργαζόμενου δημοτικού σχολείου 

με έναν άλλο συμβουλευτικό ή υποστηρικτικό φορέα και με τη διαβίβαση της 

τεκμηρίωσης της εν λόγω συμβουλευτικής συζήτησης σε αυτό τον φορέα (Ονομασία 

φορέα:_______________) 

 

 

Τόπος  Ημερομηνία  Υπογραφή κηδεμόνα 

 

 

Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή προς τον παιδικό σταθμό και/ή το 

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. 

 

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 επίτροπο για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης στο ομόσπονδο κράτος της Βάδης-Βυρτεμβέργης. 


