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ΘΕΜΑ «Επισημάνσεις» 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Μετά την ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντησή μας (4/9/2017), θα ήθελα να 

σας υπενθυμίσω τα παρακάτω: 

1. Έως τέλος Σεπτεμβρίου οφείλετε να μου αποστείλετε 

Α. Τον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό σχολικών δράσεων και  

Β. Προς έγκριση το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σε τρία αντίτυπα 

(ΠΔ 79/2017, άρθρο 10, & 2). Εάν έως τότε δεν προκύψει οριστικό 

πρόγραμμα, θα υποβάλετε εκ νέου κάθε τροποποίηση. Το Ε.Ω.Π 

αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου (άρθρο 11 & 5). 

2. Να μου κοινοποιηθεί άμεσα αντίγραφο πρακτικού Σ.Δ. με τους 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και τον 

υπεύθυνο κάθε ημέρας. Το παρόν αντίγραφο επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π. 



και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών (ΠΔ 

79/2017, άρθρο 11, & 16 γ)  . 

3. Εντός του πρώτου πενθήμερου κάθε μήνα να μου κοινοποιείτε 

κατάσταση φοιτούντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (ΠΔ 

79/2017, άρθρο 11, & 16 θ) και στην Πρωινή Ζώνη (Ενέργειες 

προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου-ΑΠ 71858/Δ1/3-5-2017). 

4. Η αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν (ενισχυτική 

διδασκαλία, γραμματειακή υποστήριξη) πραγματοποιείται κατόπιν 

εισήγησης του Σχολικού Συμβούλου προς το ΠΥΣΠΕ. Για το λόγο 

αυτό να υπάρξει άμεσα πρότασή σας για τις πλεονάζουσες ώρες των 

εκπαιδευτικών του σχολείου σας 

5. Όσον αφορά στην Εφημερία: Η οργάνωση της εφημερίας 

συμπεριλαμβάνεται σε πρακτικό του Σ.Δ., στο οποίο καταγράφονται 

λεπτομερώς οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχολικοί χώροι που 

επιτηρούνται, κλπ. Το πρόγραμμα εφημεριών αναρτάται στον πίνακα 

ανακοινώσεων και υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο μαζί με το 

Ε.Ω.Π. Κάθε αλλαγή στις εφημερίες καταγράφεται στο ημερολόγιο 

σχολικής ζωής. Τα σχολεία που συλλειτουργούν καταρτίζουν κοινό 

πίνακα εφημερευόντων (ΠΔ 79/2017, άρθρο 12). 

6. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις για θέματα αγωγής και προόδου μαθητών 

πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ανά τρίμηνο, και όποτε κρίνεται 

αναγκαίο, εκτός διδακτικού ωραρίου και εντός εργασιακού ωραρίου. Στις 

συναντήσεις αυτές και εφόσον προκύπτουν σοβαρά θέματα  και 

προσκληθώ από το ΣΔ είμαι στη διάθεσή σας για να συμμετάσχω ανά 

πάσα στιγμή (ΠΔ 79/2017, άρθρο 14 & 2). Για το θέμα αυτό σας 

παρακαλώ να ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 

σας. 

7. Για τη μεταφορά ωραρίου σε απογευματινές ώρες, για παρουσία τρίτων 

προσώπων στο σχολείο, καθώς και για κάθε διδακτική επίσκεψη-δράση 

ή ημερήσια εκδρομή σας παρακαλώ να με ενημερώνετε εγκαίρως (ΠΔ 

79/2017, άρθρο 16 & 1-10). 

8. Μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων δύναται να 

πραγματοποιηθούν επιμορφωτικές συναντήσεις (ΠΔ 79/2017, άρθρο 3 & 

6). Προς τούτο, εφόσον ο ΣΔ προτείνει, βρίσκομαι στη διάθεσή σας. Για 



το θέμα αυτό σας παρακαλώ να ενημερώσετε σχετικά τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 

9. Για κάθε διαφοροποίηση συνθηκών λειτουργίας συστεγαζόμενων 

σχολείων οφείλετε να λαμβάνετε υπόψη τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 

79/2017 (ΠΔ 79/2017, άρθρο 19 & 2) 

10. Σύμφωνα με το ΠΔ 79/2017, άρθρο 14 & 4  ρυθμίζονται θέματα σχετικά 

με τις συναντήσεις εκπαιδευτικών με γονείς, όσον αφορά στην 

ενημέρωση των τελευταίων για θέματα αγωγής και προόδου. 

11. Σας παρακαλώ το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου, μετά από πρόταση του 

Σ.Δ, να μου αποστείλετε ηλεκτρονικά θεματολογία, κατά τάξη, η οποία 

θα χρησιμοποιηθεί στις επιμορφωτικές συναντήσεις με τους 

εκπαιδευτικούς. 

12. Εντός των ημερών θα σας σταλεί πρόγραμμα επισκέψεών μου σε όλες 

τις σχολικές μονάδες της Εκπαιδευτικής μας Περιφέρειας. 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και βρίσκομαι στη διάθεσή σας 

ώστε από κοινού, άμεσα και έγκαιρα να επιλύουμε κάθε παρουσιαζόμενο 

πρόβλημα. 

 

 

                                                                        Ο  Σχολικός Σύμβουλος 

 

 

  Αλέξανδρος Κόπτσης 


