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Θέµα 1ο: «Αποστολή της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

σχολικού έτους 2013 – 2014». 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 86578 / Γ1/03-06-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (σε συνέχεια 

της µε αριθµ.190089/Γ1/10.12.2013 Εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευµάτων),  

καλούνται οι ∆ιευθυντές/Προϊστάµενοι των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ιευθυντές 
των σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Eκπαίδευσης όλης της Χώρας, να επισκεφτούν το 
Παρατηρητήριο της ΑΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://aee.iep.edu.gr  και αφού 
επιλέξουν «∆ΙΚΤΥΟ» → «δ», να συµπληρώσουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του σχολείου 
από 04-06-2014 µέχρι 21-06-14 για την Α/θµια και 30.06.2014 για την Β/θµια Εκπαίδευση. 
Οδηγίες για τη συµπλήρωση και την υποβολή των εκθέσεων των σχολείων αναφέρονται στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα. 

Η έκθεση της Γενικής εκτίµησης της εικόνας του σχολείου, που διαµορφώθηκε από τις 

οµάδες εργασίας, θα παραµείνει στο σχολείο. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων» 

ΣΧΕΤ.: Φ.353.1/324/105657/∆1/08-10-2002, άρθρο 5 παρ. 2γ, απόφαση του Υπ. Παιδείας   
   

Σύµφωνα µε την ανωτέρω  σχετική, προκειµένου να συντάξουµε και να υποβάλουµε 

στην Περιφερειακή ∆/νση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτ. Ελλάδας την 



ετήσια έκθεση για το έτος 2014, παρακαλούµε να διατυπώσετε τις απόψεις σας, 

συµπληρώνοντας τη φόρµα που επισυνάπτεται και να την αποστείλετε σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική µορφή µέχρι 18 Ιουνίου 2014.  
(Συνηµµένο αρχείο: Entypo1_ΕτήσιαΕκθεση) 
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ΘΕΜΑ 3ο: «Έκθεση Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας» 

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν αναλάβει ενισχυτική διδασκαλία υποβάλλουν σύντοµη 

έκθεση για κάθε µαθητή ή οµάδα µαθητών ξεχωριστά, σύµφωνα µε το έντυπο ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 2 που επισυνάπτεται στην παρούσα Εγκύκλιο. «Οι εκθέσεις αυτές συζητούνται 

από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων κατά το γενικό απολογισµό του εκπαιδευτικού έργου του 

σχολείου… Αντίγραφο  της γενικής έκθεσης διαβιβάζεται στο Γραφείο  των Σχολικών 

Συµβούλων» (Π.∆.462/1991), Η αποστολή των εκθέσεων κατά προτίµηση να γίνει µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο e-mail :  symdim-ilei 2@dellad.pde.sch.gr 
(Συνηµµένο αρχείο: Entypo2 _ΕκθεσηΕνισχυτ∆ιδασκ2014) 
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ΘΕΜΑ 4ο: «Επανάληψη τάξης» 

Η επανάληψη τάξης από µαθητή «δεν αφορά µόνο το δάσκαλο της τάξης,  

αλλά ολόκληρη τη σχολική µονάδα… και αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε  

ειδικές συνεδριάσεις του διδακτικού προσωπικού… Ο αρµόδιος σχολικός  

σύµβουλος ενηµερώνεται έγκαιρα για τις περιπτώσεις των µαθητών που  

παρουσιάζουν µαθησιακές δυσκολίες καθώς και προβλήµατα συµπεριφοράς,  

αντιµετωπίζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά, σε συνεργασία µε το δάσκαλο της  

τάξης και το ∆ιευθυντή του σχολείου και διατυπώνει τη γνώµη του σχετικά µε την  

περαιτέρω πορεία του µαθητή» (Φ.7/15/Γ1/89/25-01-1996/ΥΠΕΠΘ). Συνεπώς, ως  

έσχατο παιδαγωγικό µέσο για την υποστήριξη µαθητών, η επανάληψη τάξης θα  

εφαρµοστεί µε ιδιαίτερη φειδώ και µόνο µετά από την έγκαιρη ενηµέρωση του  

Σχολικού Συµβούλου. Οι ∆ιευθυντές – Προϊστάµενοι  των Σχολείων θα πρέπει άµεσα να 

συνεδριάσουν για τέτοιες περιπτώσεις µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς, προκειµένου να 

αποµείνει χρόνος για ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας. 
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ΘEMA 5o: «Κατανοµή  τάξεων και χωρισµός µαθητών κατά τµήµα» 

Υπενθυµίζουµε ότι στα πλαίσια προγραµµατισµού του νέου σχολικού έτους θα πρέπει 

να  ληφθούν υπόψη οι σχετικές εγκύκλιοι, που αφορούν την κατανοµή τάξεων και το χωρισµό 

µαθητών κατά τµήµα.  

Ως εκ τούτου, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να γίνει κατανοµή τάξεων για το  

επόµενο σχολικό έτος, όπου αυτό είναι εφικτό, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία  

(Φ.12/570/67123/Γ1/14-6-2011), προκειµένου οι συνάδελφοι να έχουν άµεσα τη  

δυνατότητα να οργανώσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό και να προβούν έγκαιρα στις 

απαραίτητες µεθοδολογικές –  παιδαγωγικές τους  επιλογές και ενέργειες. Επισηµαίνεται ότι 

«είναι παιδαγωγικά ορθό ο χρόνος ανάληψης τάξης ή τµήµατος από εκπαιδευτικό να µην 



υπερβαίνει τη συνεχόµενη διετία, καθώς επίσης οι εκπαιδευτικοί να µην αναλαµβάνουν 

τµήµατα, στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους. Η ανάληψη του ιδίου τµήµατος από εκπαιδευτικό για 

τρίτη συνεχόµενη χρονιά γίνεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από απόφαση του 

συλλόγου διδασκόντων, ειδικά αιτιολογηµένη και παιδαγωγικά τεκµηριωµένη και µε σύµφωνη 

γνώµη του Σχολικού Συµβούλου.  

Σηµειώνεται επίσης ότι δε θεωρείται παιδαγωγικά ορθή και ωφέλιµη η πολύχρονη 

παρουσία του ίδιου δασκάλου στο Oλοήµερο Πρόγραµµα του σχολείου». Επίσης, σύµφωνα µε 

τη Φ.12/427/79844/Γ1/11-06-2013 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΠΑ «επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται 

η ανάληψη τάξης από τον ίδιο εκπαιδευτικό πέραν της τριετίας συνεχόµενης ή µη». Συνεπώς, 

εξαντλείται κάθε περιθώριο προκειµένου να εφαρµόζονται τα παραπάνω και µόνο όπου είναι 

ανέφικτο (π.χ. µονοθέσιο ή διθέσιο) ή επιβάλλεται από άλλους ειδικούς λόγους, λαµβάνεται 

αντίθετη απόφαση µετά από ενηµέρωση του Σχολικού Συµβούλου και σύµφωνη γνώµη του.  
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ΘΕΜΑ 6ο: «Ενηµερωτικό σηµείωµα  εκπαιδευτικών που πρόκειται να µετακινηθούν σε 
άλλη  σχολική µονάδα» 
 

Είναι αναγκαίο και ιδιαίτερα χρήσιµο οι εκπαιδευτικοί που δε θα βρίσκονται  

στο ίδιο σχολείο το επόµενο σχολικό έτος να αφήσουν ένα σηµείωµα µε όσες  

πληροφορίες θεωρούν χρήσιµες για τον επόµενο συνάδελφο (για τις ιδιαιτερότητες  

της τάξης ή του σχολείου (1/θ, 2/θ) κατά περίπτωση, για το µαθησιακό προφίλ των  

µαθητών, το γνωστικό τους επίπεδο, ενέργειες που πρέπει να γίνουν, στοιχεία  

επικοινωνίας, κ.ο.κ.) προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο του. Ιδιαίτερα οι  

προϊστάµενοι–ες των ολιγοθέσιων σχολείων που δε θα βρίσκονται στο ίδιο σχολείο 

παρακαλούνται να αφήσουν το ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιακών εγγράφων στον 

υπολογιστή του σχολείου. 
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ΘEMA 7o: «Πρώτες Βοήθειες» 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Σε λίγες µέρες πλησιάζουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Tο καλοκαίρι είναι µια περίοδος 

που την προσµένουν µε ανυποµονησία τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικοι. Οι καλοκαιρινές 

διακοπές παρέχουν µέγιστα οφέλη για την ψυχική και σωµατική υγεία. Θα πρέπει όµως, να 

έχουµε υπόψη µας, τα προβλήµατα και τους κινδύνους που συµβαίνουν συχνότερα αυτή την 

εποχή. Ας αφιερώσουµε όλοι, γονείς και εκπαιδευτικοί, λίγο από το χρόνο µας για την 

ασφάλεια των παιδιών και ας ενηµερωθούµε για τις βασικές Πρώτες Βοήθειες, δηλαδή για τις 

άµεσες ανάγκες µε τις οποίες µπορούµε να σώσουµε τη ζωή κάποιου ανθρώπου που 

κινδυνεύει, ή να µειώσουµε τις επιπτώσεις που θα του προκαλέσει κάποια αιφνίδια ασθένεια ή 

κάποιο ατύχηµα. 

Ως εκ τούτου, σας επισυνάπτουµε έντυπο για τις Πρώτες Βοήθειες και παρακαλούµε 

τους κ.κ. ∆ιευθυντές/τριες και Προϊσταµένους/νες των ∆ηµοτικών Σχολείων να το  διανείµουν 

µε ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail) στους Συλλόγους Γονέων & Κηδεµόνων ή να το αναρτήσουν 

στην ιστοσελίδα του σχολείου τους.  
 (Συνηµµένο αρχείο: Entypo3-ΠρώτεςΒοήθειες)  
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