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ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων για το σχολικό έτος 2009-2010
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων έχει ως πρωταρχικό στόχο
την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και την άριστη οργάνωση και εύρυθµη
λειτουργία των σχολικών µονάδων.
Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών, καθώς και
τις προκλήσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής το ΥΠΕΠΘ εφαρµόζει όλα τα
απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή ένταξη όλων των µαθητών στο
εκπαιδευτικό σύστηµα, η κοινωνική τους ενσωµάτωση, αλλά και η γνωστική,
συναισθηµατική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Για να υλοποιηθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι οφείλει η καθηµερινή λειτουργία
των σχολικών µονάδων τόσο από παιδαγωγικής-διδακτικής όσο και από διοικητικής
άποψης να οριοθετείται αυστηρά από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Η
συνεργασία όλων των παραγόντων εκπαίδευσης θεωρείται απαραίτητη για την
επιτυχία των παραπάνω στόχων.

Με την παρούσα εγκύκλιο δίδονται οδηγίες και υπενθυµίζονται οι σηµαντικότερες
διατάξεις, η τήρηση των οποίων θα συµβάλει αποφασιστικά στην άριστη οργάνωση
και λειτουργία των σχολικών µονάδων.
1. Έναρξη σχολικού έτους 2009-2010
Ο προγραµµατισµός του σχολικού έτους 2009-10 έχει ξεκινήσει µε τη λήξη του
προηγούµενου σχολικού έτους, τόσο σε επίπεδο κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ
όσο και σε επίπεδο περιφερειακών Υπηρεσιών και σχολικών µονάδων. Το ΥΠΕΠΘ
προέβη σε όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή
διαχείριση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών, αλλά και η επιτυχία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Κεντρικό σηµείο αναφοράς της επιτυχούς εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί ο
έγκαιρος, σαφής και αποτελεσµατικός προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου.
Για

τον

σκοπό

αυτό,

δόθηκαν

οδηγίες

σύµφωνα

µε

τη

µε

αριθµ.

Φ.12/725/66545/Γ1/9-6-2009 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, ώστε το νέο σχολικό έτος 20092010 να ξεκινήσει απρόσκοπτα.(Καταγραφή αναγκών σε διδακτικό προσωπικό,
έγκαιρη

παραλαβή

βιβλίων,

κατανοµή

τµηµάτων,

σύνταξη

ωρολογίων

προγραµµάτων, αναγκαίες συνεργασίες µε εµπλεκόµενους φορείς, όπως µε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σχολικές Επιτροπές, Συλλόγους γονέων κ.α).
Με την έννοια αυτή, πλην των στελεχών της εκπαίδευσης, τα οποία έχουν τη
γενική ευθύνη της υλοποίησης των παρεχόµενων οδηγιών αλλά και του ελέγχου της
λειτουργίας των σχολικών µονάδων της περιοχής ευθύνης τους, ο εκπαιδευτικός της
κάθε σχολικής µονάδας είναι ο βασικός συντελεστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Προς τούτο, µε την έναρξη του σχολικού έτους 2009-2010 και στο επίπεδο της
κάθε σχολικής µονάδας:
•

Κατά την πρώτη ηµέρα έναρξης των µαθηµάτων διανέµονται στους

µαθητές τα διδακτικά βιβλία, τα οποία έχουν έγκαιρα παραληφθεί και δίνονται
οδηγίες

για

θέµατα

τα

οποία

αφορούν

στην

εφαρµογή

του

ωρολογίου

προγράµµατος µαθηµάτων και στη λειτουργία εν γένει του σχολείου.
•

Από την επόµενη µέρα του αγιασµού εφαρµόζεται, χωρίς παρέκκλιση, το

προβλεπόµενο διδακτικό ωράριο και το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα τόσο για
το ∆ηµοτικό όσο και για το Νηπιαγωγείο, συµπεριλαµβανοµένων και των
ολοήµερων ∆ηµοτικών και Νηπιαγωγείων.
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•

Συντάσσεται άµεσα το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα, σύµφωνα µε

όσα αναφέρονται στη µε αριθµ. Φ.12/725/66545/Γ1/9-6-2009 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ
µε θέµα: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2009-2010».
2. Σχολικά διδακτήρια- µεταφορά µαθητών
Πριν από την έναρξη των µαθηµάτων να ληφθεί µέριµνα ώστε:
α. να έχουν πραγµατοποιηθεί έγκαιρα οι αναγκαίες βελτιώσεις των υποδοµών
των διδακτηρίων, σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
β. να ρυθµιστούν όλα τα θέµατα που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία των
ιδρυθέντων

νέων

σχολικών

µονάδων,

καθώς

και

των

νέων

παραρτηµάτων Νηπιαγωγείων.
γ. να έχει διασφαλισθεί πλήρως η απρόσκοπτη µεταφορά των µαθητών,
σύµφωνα µε τη µε αριθµ. ΙΒ/6071/26-8-1998 (ΦΕΚ 932, τ. Β΄) ΚΥΑ.
3. Εκδροµές – ∆ιδακτικές επισκέψεις
Οι εκδροµές και οι διδακτικές επισκέψεις στα ∆ηµοτικά Σχολεία
σύµφωνα µε την

γίνονται

παρ. 3, του άρθρου 13, του Π.∆. 201/98. Εκδροµές στα

Νηπιαγωγεία δεν προβλέπονται και οι διδακτικές επισκέψεις πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε την παρ. 3, του άρθρου 11 του Π.∆. 200/98. Στην ηµερήσια εκδροµή
των ∆ηµοτικών Σχολείων και στις διδακτικές επισκέψεις των Νηπιαγωγείων
µπορούν να πάρουν µέρος και οι γονείς των µαθητών µετά από σύµφωνη γνώµη
του συλλόγου διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση όµως την ευθύνη για την εφαρµογή
του προγράµµατος και την επιτήρηση των µαθητών την έχουν οι εκπ/κοί και όχι οι
γονείς.
Για τις µετακινήσεις µαθητών και εκπαιδευτικών µε διανυκτέρευση στο πλαίσιο
υλοποίησης προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων ισχύουν τα προβλεπόµενα
από την αριθµ. 107632/Γ7/2-10-2003 (ΦΕΚ 1477Β) Υ.Α. καθώς και από τις µε
αρ.πρωτ.126807/14-11-2003, 4115/Γ7/23-1-2004 & 17485/Γ7/17-2-2004 εγκυκλίους
του ΥπΕΠΘ.
4. Επιλογή Σηµαιοφόρων
Για την επιλογή Σηµαιοφόρων και παραστατών ισχύουν τα προβλεπόµενα από
την παρ. 11 του άρθρου 13, του Π.∆. 201/98 (ΦΕΚ 161Α) και τις µε αριθµ.
Γ1/219/13-3-2001

(ΦΕΚ

277Β)

και

Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001
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(ΦΕΚ

863Β)

Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και τη µε αρ.πρωτ. Φ.10/114/28276/Γ1/12-3-2009
εγκύκλιο του ΥπΕΠΘ.
5. Αξιολόγηση µαθητών
Για την αξιολόγηση των µαθητών και την επανάληψη τάξης ισχύουν τα
προβλεπόµενα από τα Π.∆. 8/1995 (ΦΕΚ 3Α) & Π.∆. 121/1995 (ΦΕΚ 75Α). Οι
παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπ/κών για θέµατα αγωγής και αξιολόγησης των
µαθητών και η ενηµέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους
πραγµατοποιούνται µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του Π.∆. 201/98.
Για την αξιολόγηση της δεύτερης Ξένης Γλώσσας ( Γαλλικά, Γερµανικά) ισχύουν
όσα αναφέρονται στη µε αριθµ Πρωτ. Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-08 εγκύκλιο του
ΥΠΕΠΘ.
6. Καθυστέρηση εγγραφής – Επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο
Θέµατα που αφορούν στην καθυστέρηση εγγραφής µαθητών στην Α΄ τάξη του
∆ηµοτικού Σχολείου και επανάληψη φοίτησης νηπίων στο Νηπιαγωγείο ρυθµίζονται
από τις παρ. 13 & 14 του άρθρου 7, του Π.∆. 201/98 και µε την παρ. 7 του άρθρου
7, του Π.∆. 200/98.

7. Εγγραφή και φοίτηση Ροµά
Για την εγγραφή και φοίτηση των Ροµά µαθητών ισχύει η Φ.4/155/Γ1/1237/11-996 (ΦΕΚ 893 Β΄) ΥΑ και η µε αρ.πρωτ.116184/Γ1/10-9-2008 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ.
8. Άδειες εισόδου στα Σχολεία
Προγράµµατα, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, πρακτικές ασκήσεις, καθώς και
έρευνες πραγµατοποιούνται µόνο µετά την έγκριση των αρµόδιων ∆/νσεων του
ΥΠΕΠΘ, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 49181/Γ2/18-5-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ. Για
την υλοποίησή τους κρίνεται απαραίτητη η σύµφωνη γνώµη των Σχολικών
Συµβούλων και των ∆/ντών Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις πρακτικών ασκήσεων
φοιτητών, οι δάσκαλοι βρίσκονται µέσα στην αίθουσα και είναι υπεύθυνοι για όλη
την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των µαθητών.
Αιτήµατα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης σχετικά µε την πραγµατοποίηση επισκέψεων σε σχολικές µονάδες της
Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, υποβάλλονται στην ∆/νση Σπουδών Π.Ε του ΥΠΕΠΘ.
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Εφόσον τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, θα λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα,
ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασµός της προσωπικότητας και των ευαίσθητων
προσωπικών δεδοµένων των µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς και η
οµαλή λειτουργία του σχολείου.
Τονίζεται ότι σε καµία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των µαθητών σε πρόσωπο
ή φορέα. Υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή καθίσταται ο ∆/ντής του Σχολείου.
Για την παρουσία ειδικών επιστηµόνων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα
πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισµού, ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ.
4, του άρθρου 13 του Π∆ 201/98.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Π.Τ.∆.Ε και Τ.Ε.Α.Π.Η πραγµατοποιείται σε
σχολεία που είναι ορισµένα µε Υπουργικές Αποφάσεις. Στην περίπτωση αιτηµάτων
για ορισµό επιπλέον σχολείων το αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου υποβάλλει
το αίτηµά του στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΠΘ προκειµένου να εκδοθεί
Υπουργική Απόφαση.
9. Ενηµέρωση µαθητών για το περιεχόµενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων,
κ.α
Το περιεχόµενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων καθώς και κάθε εκπαιδευτικού
υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού,

το οποίο προέρχεται από διάφορους

οργανισµούς, οργανώσεις, φορείς ή ιδιώτες, δεν ανακοινώνεται στους µαθητές
χωρίς τη σχετική έγκριση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, σύµφωνα µε τη
µε αριθµ, 144456/Γ2/20-12-2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ.
10. Ασφάλεια µαθητών
Σύµφωνα µε τη µε αριθµ, 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, οι ∆ιευθυντές
των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης υποχρεούνται να φροντίζουν,
ώστε οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου να παραµένουν κλειστές καθ’
όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.
Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των µαθητών και αποτρέπεται η
αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και
η είσοδος ατόµων που ουδεµία σχέση έχουν µε τη λειτουργία του.
Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραµµατισµένες ώρες
συναντήσεων µε τους δασκάλους των τάξεων και µετά από άδεια του ∆ιευθυντή του
σχολείου.
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11. Πρωινή Προσευχή – ανάρτηση σηµαίας
Σύµφωνα µε το Π∆ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ.Α΄- άρθρο 13, παρ. 5, εδάφ. α και β και
παρ. 10, εδαφ. δ.) σας επισηµαίνουµε ότι:
Α. Πριν από την έναρξη των µαθηµάτων πραγµατοποιείται κοινή προσευχή των
µαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου µε ευθύνη των
εκπαιδευτικών που εφηµερεύουν. Σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών η
προσευχή

πραγµατοποιείται

στην

αίθουσα

κάθε

τάξης.

Οι

εκπαιδευτικοί

συµµετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή προσευχή και στον εκκλησιασµό και
επιβλέπουν τα τµήµατά τους. Οι ετερόδοξοι µαθητές παρευρίσκονται µε το τµήµα
που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συµµετέχουν στην προσευχή,
τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόµενοι τους δασκάλους και τους συµµαθητές τους
που προσεύχονται.
Β. Επίσηµη ανάρτηση της σηµαίας γίνεται :
α. Την πρώτη ∆ευτέρα κάθε µήνα (από το σχολείο της πρωινής βάρδιας)
β. Τις εθνικές επετείους και τις τοπικές εθνικές εορτές
γ. Όταν κρίνεται απαραίτητο από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων ή ορίζεται από τις
αρµόδιες αρχές.
12. Συνεργασία µε γονείς
Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει ηµέρα και ώρα συνεργασίας µε τους γονείς των
µαθητών µια φορά το µήνα. Η ηµέρα και η ώρα συνεργασίας καταγράφονται στο
βιβλίο πράξεων του διδακτικού προσωπικού και γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι
γονείς µπορούν να επικοινωνούν µε τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που
προκύπτουν προβλήµατα. (Π∆ 201/98, άρθρο 11 παρ.1, εδαφ.ε).
13. Απουσίες µαθητών.
Ο δάσκαλος της τάξης παρακολουθεί καθηµερινά τη φοίτηση των µαθητών,
καταγράφοντας τις καθηµερινές απουσίες (Π∆ 201/98, άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α)
και για το θέµα υπάρχει αλληλοενηµέρωση οικογένειας-σχολείου.
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Όταν µαθητής απουσιάζει αδικαιολόγητα και οι γονείς ή οι κηδεµόνες του δεν
επικοινωνούν µε το σχολείο, ακολουθούνται οι προβλεπόµενες ενέργειες και
διαδικασίες που περιγράφονται στο Π∆ 201/98, (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β).
14. Συνεργασία

Εκπαιδευτικών-Προγραµµατισµός

και

απολογισµός

εκπαιδευτικού έργου.
α. Οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής µονάδας συνεργάζονται σε πάσης φύσεως
θέµατα (εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, διοικητικά, κλπ) για την οµαλή και εύρυθµη
λειτουργία του σχολείου. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των τµηµάτων της ίδιας τάξης
συνεργάζονται ώστε να συµβαδίζουν στην ύλη που διδάσκουν σε κάθε µάθηµα.
β. Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων συνεργάζονται στενά µε
τους εκπαιδευτικούς του Ολοήµερου Προγράµµατος και προγραµµατίζουν από
κοινού συγκεκριµένες δραστηριότητες για όλους τους µαθητές που φοιτούν στο
Ολοήµερο και ειδικότερα για µαθητές που χρήζουν ειδικής προσοχής.
Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους συνεδριάζει ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων κάθε
σχολικής µονάδας µε θέµα: «Απολογισµός διδακτικού έτους». Κατά τη συνεδρίαση,
οι δάσκαλοι κάθε τάξης ή τµήµατος, καθώς και οι εκπαιδευτικοί του Ολοήµερου
Προγράµµατος καταθέτουν το δικό τους απολογισµό, όπου αναφέρουν µεταξύ
άλλων και θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία του τµήµατός τους, προβλήµατα που
συνάντησαν, λύσεις που έδωσαν, προγράµµατα που εφάρµοσαν, προτάσεις για τη
βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και ό, τι άλλο κρίνουν αναγκαίο. Με βάση τους
απολογισµούς όλων των εκπαιδευτικών συντάσσεται ο συνολικός απολογισµός της
σχολικής µονάδας και υποβάλλεται από το ∆ιευθυντή της στο Σχολικό Σύµβουλο, ο
οποίος τους λαµβάνει υπόψη κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης-απολογισµού
του (Φ. 353.1./324/105657/∆1/8-10-02, ΥΑ, άρθρο 13, -ΦΕΚ 1340, τ. Β)
γ. Οι ∆άσκαλοι και οι Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων τηρούν portfolio µαθητή, όπου
καταγράφονται οι δραστηριότητες και οι επιδόσεις όλων των µαθητών, προς
ενηµέρωση των γονέων, των δασκάλων και των Σχολικών Συµβούλων.
15. Χρήση κινητών τηλεφώνων
Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων εντός των σχολικών χώρων ισχύει η µε αριθµ.
132328/Γ2/7-12-2006 Απόφαση του ΥΠΕΠΘ.
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16. Εφηµερεύοντες- επιτήρηση µαθητών
α. ∆ηµοτικό σχολείο
Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και το
∆/ντή του Σχολείου σχετικά µε το θέµα της επιτήρησης των µαθητών και να
τηρούνται χωρίς καµία παρέκκλιση όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 13 του Π.∆ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), στην παράγραφο 18 του άρθρου 36
της µε αριθµ.Φ.353.1/324/105657/∆1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπουργικής
Απόφασης, στη µε αριθµ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ1139,τ.Β΄) Υπουργική
Απόφαση και στη µε αριθµ. Φ.350/12/59201/∆1/7-5-2008 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ.
Κατά τη σύνταξη των κανόνων εφηµερίας από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων, δίδεται
προτεραιότητα στην επιτήρηση των µαθητών, τη µέριµνα για την προστασία και τη
σωµατική τους ακεραιότητα και τον έλεγχο της καθαριότητας των σχολικών χώρων.
Ο αριθµός των εφηµερευόντων καθορίζεται σε σχέση µε το χώρο επιτήρησης.
Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων µε τα ονόµατα των
εφηµερευόντων, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους αναρτάται στο γραφείο του
∆/ντή και των εκπαιδευτικών.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι υπεύθυνος για την επιτήρηση των µαθητών µέσα στην
τάξη είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριµένη ώρα. Γι’ αυτό εισέρχεται
στη αίθουσα µαζί µε τους µαθητές και µετά το τέλος του µαθήµατος εξέρχεται από
αυτή, όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι µαθητές.

(Π∆ 201/98, άρθρο 13, παρ.2,

εδαφ.θ).
β. Νηπιαγωγείο
Για την επιτήρηση των νηπίων ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 11 του Π.∆ 200/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), καθώς και στο άρθρο 39 της µε
αριθµ.Φ.353.1/324/105657/∆1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340, τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης.
17. Κατ’ οίκον εργασίες
Οι κατ΄ οίκον εργασίες καθορίζονται µε τις µε αριθµ. Φ12/428/85241/Γ1/18-82003, και Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005 Εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ µε θέµα: «κατ’ οίκον
εργασίες» Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι πρέπει να αποφεύγεται η κατάχρηση
των φωτοτυπηµένων εργασιών, οι οποίες όχι µόνο δε συµβάλλουν στην ποιοτική
εκπαίδευση, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την εποικοδοµητική εργασία των
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µαθητών, αλλά αντιθέτως καταπονούν τους µαθητές και καταντούν κουραστική και
ανιαρή την απασχόλησή τους.
18. Εφαρµογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού
Το ωράριο αποχώρησης των µαθητών από το Σχολείο δε διαφοροποιείται από
το προβλεπόµενο, όπως αυτό ορίζεται στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα
διδασκαλίας, σε περίπτωση έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού οποιασδήποτε
ειδικότητας.
Μόνο σε µακροχρόνια απουσία εκπαιδευτικού (Αγγλικής, Γαλλικής ή
Γερµανικής) µπορεί να γίνει εξαίρεση, µε εισήγηση του οικείου Σχολικού Συµβούλου
και απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆/ντή Εκπ/σης και στην περίπτωση αυτή
ενηµερώνονται οι γονείς.
Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, εφαρµόζεται το άρθρο 36, παρ. 25 της
Φ.353.1./324/105657/∆1/8-10-02, (ΦΕΚ 1340 τ. Β) ΥΑ, το άρθρο 29, παρ. 8 της
ιδίας ΥΑ, καθώς και το άρθρο 13, παρ. 8, του Νόµου 1566/85.
Σε κάθε περίπτωση δεν κρίνεται παιδαγωγικά ορθό και πρέπει να αποφεύγεται
η διάσπαση του τµήµατος, του οποίου ο εκπαιδευτικός απουσιάζει, σε άλλες τάξεις.
Τονίζεται ότι οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων οφείλουν να λαµβάνουν τα
προσφορότερα µέτρα για την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων, σε περίπτωση
απουσίας εκπαιδευτικού.
19. Ενισχυτική διδασκαλία
Οι δάσκαλοι που εφαρµόζουν προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας, σε
τµήµατα ή µαθητές, υποβάλλουν στο Σχολικό Σύµβουλο, κάθε τρίµηνο, έκθεση
προόδου των µαθητών που συµµετέχουν σ΄ αυτά, στην οποία αναφέρουν την
πρόοδο των µαθητών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα βοηθήσει
το Σχολικό Σύµβουλο να διαµορφώσει ολοκληρωµένη άποψη για την επιτυχία του
προγράµµατος.
Για την ενισχυτική διδασκαλία εφαρµόζεται ό,τι αναφέρεται στο

άρθρο 5 του

Π∆ 462/91.
20. Επιµορφωτικές συναντήσεις- Εκθέσεις απολογισµού
Οι Σχολικοί Σύµβουλοι διοργανώνουν επιµορφωτικά σεµινάρια για όλους τους
εκπαιδευτικούς της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, µε σκοπό την οµαλή πορεία της
παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης, καθώς και την προώθηση νέων, σύγχρονων
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διδακτικών µεθόδων, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π∆ 201/98 και το άρθρο 12 του
Π∆ 200/98. Στις συναντήσεις αυτές καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από
τους Σχολικούς Συµβούλους (διδασκαλίες, πρακτικές ασκήσεις, συντονισµός
δραστηριοτήτων,

καθοδήγηση

εκπαιδευτικού

έργου-

άρθρα

8-13,

Φ.

353.1./324/105657/∆1/8-10-02, ΦΕΚ 1340 τ.Β, ΥΑ) που θα συντελέσει στη βελτίωση
της επίδοσης των εκπαιδευτικών. Η παρουσία όλων των εκπαιδευτικών, στις
επιµορφωτικές αυτές συναντήσεις, είναι υποχρεωτική.
Κρίνεται

απαραίτητη

η

πραγµατοποίηση

συναντήσεων

των

Σχολικών

Συµβούλων, ∆/ντών Εκ/σης, Προϊσταµένων Γραφείων και ∆/ντών Σχολείων κατά
Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην αρχή κάθε σχολικού έτους, καθώς και
ανά τρίµηνο, προκειµένου να εξετάζονται γενικότερα εκπαιδευτικά θέµατα µείζονος
σηµασίας, που θα συµβάλουν στην οµαλή λειτουργία των σχολείων.
Σηµαντική θεωρείται η συµβολή των Σχολικών Συµβούλων στην επιτυχία του
εκπαιδευτικού έργου των νεοδιόριστων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η διοργάνωση
ειδικών επιµορφωτικών σεµιναρίων από τους Σχολικούς Συµβούλους για τους
νεοδιόριστους, στην αρχή κάθε σχολικού έτους, µε σκοπό τη διευκόλυνση του έργου
τους.
Οι Σχολικοί Σύµβουλοι οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά και καθ΄ όλη τη
διάρκεια του σχολικού έτους τα σχολεία ευθύνης τους, τόσο του πρωινού όσο και
του

ολοήµερου

προγράµµατος,

ώστε

να

παρακολουθούν

τον

αρχικό

προγραµµατισµό, να ενηµερώνονται για το επιτελούµενο εκπαιδευτικό έργο, να
παρεµβαίνουν διαµορφωτικά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, να συζητούν µε
τους εκπαιδευτικούς τις αναγκαίες αναπροσαρµογές και να δίνουν τις απαραίτητες
οδηγίες και υποδείξεις. Στις εκθέσεις που υποβάλλουν στους Προϊσταµένους
Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, παρακαλούνται να επισηµαίνουν
συγκεκριµένα προβλήµατα που παρατηρούνται στις σχολικές µονάδες ευθύνης τους
και να διατυπώνουν προτάσεις για την αντιµετώπισή τους. Οι Προϊστάµενοι
Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης συντάσσουν συνολική έκθεση του
εκπαιδευτικού έργου της Περιφέρειάς τους, στο τέλος κάθε διδακτικού έτους και τις
υποβάλλουν στην ∆/νση Σπουδών Π.Ε. του ΥΠΕΠΘ, προκειµένου το ΥΠΕΠΘ να
έχει σαφή εικόνα λειτουργίας των Σχολείων της χώρας και να προβαίνει σε όλες τις
απαιτούµενες ενέργειες για την αντιµετώπιση κάθε προβλήµατος.
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21. ∆ιδασκαλία δεύτερης Ξένης Γλώσσας
Τα στελέχη της εκπαίδευσης λαµβάνουν µέριµνα ώστε οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης
να διδάσκονται τη Γλώσσα που είχαν διδαχθεί στην Ε΄ τάξη.
22. Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής των µαθητών
Τα προβλήµατα συµπεριφοράς των µαθητών εξετάζονται µε ιδιαίτερη προσοχή
και φροντίδα και επιλύονται µε παιδαγωγική αντιµετώπιση. Σε κάθε περίπτωση
λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η αρχή του σεβασµού της προσωπικότητας και των
δικαιωµάτων του παιδιού. Οι σωµατικές ποινές δεν επιτρέπονται σε καµία
περίπτωση.
23. Ηµερολόγιο σχολικής ζωής
Για την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων παρακαλούνται οι ∆/ντές
των Σχολείων να τηρούν το βιβλίο σχολικής ζωής, όπως ορίζεται από το άρθρο 6
του Π∆ 201/98, και το άρθρο 6 του Π∆ 200/98.
24. Έλεγχος λειτουργίας κυλικείων
Για τον έλεγχο της οµαλής λειτουργίας των κυλικείων και τη διάθεση από αυτά
των προβλεπόµενων και οριζόµενων ειδών ισχύουν οι διατάξεις της 64321/∆4/16-508, (ΦΕΚ 1003/2008) ΚΥΑ και της ∆Υ1γ/Γ.Π./οικ.93828, (ΦΕΚ 1183/31-8-06) ΥΑ.
Όλα τα αναφερόµενα στην παρούσα, Νόµοι-Υπουργικές Αποφάσεις-Π.∆.σχετικές εγκύκλιοι, είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης Σπουδών
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (www.ypepth.gr-εκπαιδευτικό σύστηµα - Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση-∆ιεύθυνση Α/θµιας).
Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να λάβουν γνώση της παρούσης
ενυπόγραφα.
Εσωτ. ∆ιανοµή
- Γραφείο κ. Υπουργού
-Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικής Γραµµατέως
-Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα
-Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης Προσωπικού
Πρωτ/θµιας και ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης
-∆ιεύθυνση Προσωπικού Π.Ε.
-∆ιεύθυνση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
-∆ιεύθυνση ΙΠΟ∆Ε
-∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής
-∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής
-∆ιεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Τµ. Α/θµιας Εκπ/σης)
-∆ιεύθυνση Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού και Εκπ/κών ∆ραστηριοτήτων
-∆ιεύθυνση Σπουδών ∆.Ε.
-∆ιεύθυνση Σπουδών Π.Ε
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Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΚΟΠΤΣΗΣ

