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ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά
Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»

Για την καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας

απαιτείται

έγκαιρος,

ακριβής,

ουσιαστικός

και

ολοκληρωμένος

προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου έτσι ώστε να αξιοποιούνται όλες οι
προσφερόμενες δυνατότητες, να προλαμβάνονται τα λάθη και να επιτυγχάνονται τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο σε επιστημονικό όσο και σε διοικητικό
επίπεδο.
Στο πλαίσιο των στόχων αυτών και με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των
σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούμε να σχεδιαστεί ο
ετήσιος προγραμματισμός του σχολικού έτους 2008-2009 με τη συνεργασία των
εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει
να ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους στις
30 Ιουνίου 2008. Μαθητές που για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς
λόγους δεν μπόρεσαν να εγγραφούν σε αυτό το χρονικό όριο καθώς και οι
παραπεμπόμενοι σε επανεξέταση μαθητές για το Σεπτέμβριο (Ν. 2817/2000, άρθρο

7, παρ. 3 και Π.Δ. 104/79, άρθρο 8, παρ. 9) μπορούν να εγγραφούν μετά την
ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Οι κάθε είδους εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου σε όλα τα σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2008-2009 προγραμματίζονται και
ολοκληρώνονται από την 1η έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2008.
♦ Για το Γυμνάσιο οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 123/87,
Φ.ΕΚ. 68, τ. Α΄/12-05-1987.
♦ Για το Γενικό Λύκειο οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/06,
Φ.Ε.Κ. 65, τ. Α΄/30-03-2006
♦ Για το ΕΠΑ.Λ., τις ΕΠΑ.Σ. και το Β΄ κύκλο Τ.Ε.Ε., πραγματοποιούνται σύμφωνα
με τα Π.Δ. 50/08, Φ.Ε.Κ. 81, τ. Α΄/08-05-2008, Π.Δ. 51/08 Φ.Ε.Κ. 82 Α΄/08-05-2008
και Π.Δ. 323/03, Φ.Ε.Κ. 272, τ. Α΄/28-11-2003.
Το χρονικό διάστημα διενέργειας των εξετάσεων μπορεί να παραταθεί με απόφαση
του

Προϊσταμένου

της

Διεύθυνσης

ή

του

Γραφείου

της

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ
ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ

ΥΛΗΣ,

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έως την 5η Σεπτεμβρίου 2008 θα πρέπει να καταρτιστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα
της κάθε σχολικής μονάδας και να αποσταλεί έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2008 στο
αρμόδιο Γραφείο ή Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης.
Μετά

την

επεξεργασία

του

προγράμματος,

οι

Δ/νσεις

Δ/θμιας

Εκπ/σης

παρακαλούνται να αποστείλουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων
και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις πιθανές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό,
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, ώστε έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2008 να έχει
ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι
ελλείψεις αυτές.
Οι διδάσκοντες θα πρέπει να συντάξουν πριν από την έναρξη των μαθημάτων
αναλυτικό σχέδιο προγραμματισμού της ύλης, ανά τρίμηνο για το Γυμνάσιο
και ανά τετράμηνο για το Λύκειο και το ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, σύμφωνα με το
συνημμένο πίνακα.
Αντίγραφα

των

σχεδίων

προγραμματισμού

της

ύλης

θα

πρέπει

να

αποσταλούν στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων της οικείας Διεύθυνσης και

στη

συνέχεια στον Προϊστάμενο

Επιστημονικής και Παιδαγωγικής

Καθοδήγησης.
Οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που αναλαμβάνουν τμήματα της ίδιας τάξης,
χρήσιμο είναι να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε κοινό προγραμματισμό.
Σε περίπτωση που οι διδάσκοντες αντιμετωπίσουν προβλήματα στη σύνταξη των
σχεδίων προγραμματισμού της ύλης των μαθημάτων τους ή έχουν ερωτήματα για
την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας, να απευθύνονται στο Σχολικό Σύμβουλο
ειδικότητας ή στον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της
αρμόδιας Διεύθυνσης.
Στην προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων
έως

την

11η

Σεπτεμβρίου,

μετά

από

διεξοδική

διαλογική

συζήτηση

αποφασίζονται τα παρακάτω:
♦

η ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του Συλλόγου

♦

ο ορισμός των εφημεριών των εκπαιδευτικών

♦

η καταγραφή στα πρακτικά των αναλυτικών σχεδίων προγραμματισμού της

ύλης των μαθημάτων τα οποία προηγουμένως θα έχουν υπογραφεί από τον
Διευθυντή
♦

ο ορισμός των ημερών ενημέρωσης γονέων - κηδεμόνων για τη φοίτηση και

επίδοση των μαθητών.
♦

ο προγραμματισμός της δημιουργίας τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών

τμημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, θα πρέπει
να αποσταλούν μέσω της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη
Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι το τέλος
Οκτωβρίου 2008
♦

ο προγραμματισμός των πάσης φύσεως προβλεπόμενων μετακινήσεων των

μαθητών εντός και εκτός της χώρας, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο περιπάτων, εκδρομών, επισκέψεων, εγκεκριμένων προγραμμάτων ή άλλων
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και

εγκεκριμένων διαγωνισμών,σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία όπως αυτή αναφέρεται στο συνημμένο στο με αρ. πρ. 28093/Γ2/
4-3-2008 έγγραφο πίνακα και ο σχεδιασμός των πολυήμερων εκδρομών : χρόνος
πραγματοποίησης, στόχος εκδρομών, συνοδοί καθηγητές σύμφωνα με την Υ.Α
13324/Γ2/ 07-02-06 (ΦΕΚ 206/τ. Β΄/13-02-06)
♦

ο

προγραμματισμός της

διεξαγωγής των εκλογών των μαθητικών

κοινοτήτων,το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου (παρ. 10 άρθρου 3 της Υ. Α.
2361/6/Γ2/4094/86 (ΦΕΚ 619 Β΄/25-9-1986).
♦

η διερεύνηση της δυνατότητας διάθεσης χώρου στις σχολικές μονάδες για τη

δημιουργία Εργαστηρίου Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και Τεχνολογίας, έτσι ώστε, σε
συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους των αντίστοιχων ειδικοτήτων, να

λειτουργήσει το εργαστήριο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο των
μαθημάτων των Καλλιτεχνικών και της Τεχνολογίας.
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζουν την
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008. Την ημέρα αυτή θα γίνει ο αγιασμός σε όλα τα
σχολεία. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων καλό θα ήταν να μεριμνήσουν για την
πρόσκληση εκπροσώπων των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και άλλων τοπικών
φορέων. Μετά τον αγιασμό θα διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές και θα δοθεί το
Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ
Ως προς τη διαμόρφωση των τμημάτων ανά τάξη, πρέπει να τηρούνται τα
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για τη δημιουργία και την αριθμητική
σύνθεσή τους σύμφωνα με τη Διυπουργική Απόφαση 68419/Γ2/6-07-06 (ΦΕΚ 984
Β΄ 25-7-06).
Όσον αφορά στη λειτουργία των τμημάτων Γενικής Παιδείας, αυτά πρέπει να
συγκροτούνται από τους μαθητές όλων των κατευθύνσεων που λειτουργούν στο
ΓΕ.Λ. και οι μαθητές να κατανέμονται σε αυτά σύμφωνα με την απόλυτη αλφαβητική
τους σειρά. Η κατανομή με βάση αυτή την αρχή γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί
η παιδαγωγική συνάφεια των μαθητών όλων των κατευθύνσεων σε ένα τμήμα
Γενικής Παιδείας.
Για τη δημιουργία τμημάτων με αριθμό μαθητών μικρότερο από τα προβλεπόμενα
με

την παραπάνω νομοθεσία, οι Διευθυντές των Γυμνασίων θα πρέπει

να

αποστείλουν μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2008 και οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ μέχρι 16 Οκτωβρίου 2008, τα απαραίτητα στοιχεία στον Περιφερειακό
Διευθυντή μέσω της οικείας Διεύθυνσης, προκειμένου να εγκριθεί η λειτουργία τους.
Όπου απαιτείται διάσπαση τμήματος 31 μαθητών (Γυμνάσια – Γενικά Λύκεια) ή 26
μαθητών (ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ), θα πρέπει οι Διευθυντές, μέσω της οικείας Διεύθυνσης,
να αποστέλλουν τα στοιχεία στον Περιφερειακό Διευθυντή για την τελική έγκριση.
ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΤΟΜΕΩΝ,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
• Οι μαθητές του Γυμνασίου διδάσκονται υποχρεωτικά δεύτερη Ξένη Γλώσσα την

οποία επιλέγουν για πρώτη φορά, πριν από την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη
Γυμνασίου προσκομίζοντας υπογεγραμμένη από τους κηδεμόνες τους δήλωση που
συνοδεύει το απολυτήριό τους από το Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με την
45365/Γ2/11-4-08 Εγκύκλιο. Τη συγκεκριμένη Ξένη Γλώσσα συνεχίζουν και στις
επόμενες τάξεις, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.4637/Γ2/4-9-01 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ
• Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι την
έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του σχολικού έτους
2007-08, το μάθημα επιλογής καθώς και την Ξένη Γλώσσα που επιθυμούν να
διδαχθούν ως πρώτη Ξένη Γλώσσα στην Α΄ Λυκείου, ή τον κύκλο μαθημάτων
συναφών επαγγελματικών τομέων, εφόσον επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΕΠΑΛ. Οι
δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από το Διευθυντή του Γυμνασίου και θα
παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς–κηδεμόνες, εφόσον οι
μαθητές είναι ανήλικοι. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν τα απολυτήρια, που θα
διαβιβαστούν από τους Διευθυντές των Γυμνασίων στους Διευθυντές των Λυκείων
κατά τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών.
• Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου καθώς και της Α΄ και Β΄
τάξης των ΕΠΑΛ πρέπει , μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση
της βαθμολογίας του σχολικού έτους 2007-08, να δηλώσουν στη Διεύθυνση του
σχολείου τους με υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους,
το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν και την κατεύθυνση που
επιθυμούν να ακολουθήσουν, σύμφωνα με την Υ.Α Γ2/4521/28-08-2001(ΦΕΚ
1168/τ.Β’/7-09-2001) ή τον τομέα ή την ειδικότητα που επιθυμούν, σύμφωνα με τον
Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) ως εξής:

Ø

οι μαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν

να διδαχθούν και την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στη Β’ τάξη του
ΓΕ.Λ.

Ø

οι μαθητές της Β’ Τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν

να διδαχθούν στη Γ’ τάξη του ΓΕ.Λ. και την κατεύθυνση, μόνο σε περίπτωση που
επιθυμούν να αλλάξουν κατεύθυνση.

Ø

οι μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, τον τομέα που επιθυμούν να διδαχθούν στη Β’

τάξη του ΕΠΑΛ. και

Ø

οι μαθητές της Β’ Τάξης ΕΠΑΛ, την ειδικότητα που επιθυμούν να διδαχθούν

στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ.
Οι παραπάνω δηλώσεις δεν είναι δεσμευτικές για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου
και ΕΠΑΛ, αλλά αποτελούν στοιχείο που διευκολύνει τον προγραμματισμό του
σχολείου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
Γονείς – κηδεμόνες και μαθητές πρέπει να ενημερωθούν από το Διευθυντή και το
Σύλλογο

Διδασκόντων

μέχρι 30

Σεπτεμβρίου 2008

σε

προγραμματισμένη

συνάντηση, στην οποία παρίσταται, όπου αυτό είναι εφικτό ο Σχολικός Σύμβουλος
που έχει τη γενική Παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου, για τα παρακάτω θέματα:
♦ Τις μετεγγραφές και τα χρονικά όριά τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις
εγγραφές αλλοδαπών μαθητών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή τα δελτία
ταυτότητας, πρόσφατα πιστοποιητικά γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης, ώστε
να αποφεύγονται λάθη, τόσο στην καταχώριση των στοιχείων στα ατομικά δελτία,
όσο και στους απολυτήριους τίτλους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραφών και μετεγγραφών πρέπει να κατατεθούν πρόσφατα πιστοποιητικά
προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων όλων των μαθητών.
♦ Τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησής τους. Ιδιαίτερη προσοχή
δίνεται στην αντιμετώπιση περιπτώσεων μαθητών που για λόγους υγείας, οι οποίοι
μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, παρέχεται η
δυνατότητα ένταξής τους στην κατηγορία των ‘’κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών’’.
Κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές είναι δυνατό να διδάσκονται κατ΄ οίκον με αίτηση
προς τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ και να εξετάζονται κατ΄ οίκον με αίτηση
προς το τμήμα Γ΄ της Δ/νσης Σπουδών Δ. Ε. του ΥΠΕΠΘ. Το σχολείο θα πρέπει να
ενημερώσει για τον τρόπο εξέτασης και προαγωγής των μαθητών αυτών, καθώς και
το χρονικό όριο κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
♦ Τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών.
♦ Την

εφαρμογή

καινοτόμων

προγραμμάτων,

ενισχυτικής

διδασκαλίας,

τη

δημιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων, που έχουν στόχο την
εξάλειψη της μαθητικής διαρροής και αφορούν μαθητές που αντιμετωπίζουν
γλωσσικές δυσκολίες κατά την ένταξή τους σε τάξεις.
♦ Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες όπως δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη κ.λ.π

(για το

Γυμνάσιο, άρθρο 9 του Π.Δ. 420/1978 ΦΕΚ 86 Α΄/30-5-1978 και άρθρο 4 του Π.Δ.
465/1981 ΦΕΚ 129 Α΄/15-5-1981- για το Γενικό Λύκειο άρθρο 27 του Π.Δ. 60/2006
ΦΕΚ 65 Α΄ 30-3-2006,για το ΕΠΑΛ, Π.Δ 50/08,ΦΕΚ 81 Α΄/08-05-2008, για τις ΕΠΑΣ,
Π.Δ 51/08 ΦΕΚ 82 Α΄/08-05-08 και για τα ΤΕΕ, Π.Δ 323/03, ΦΕΚ 272, Α΄/ 28-11-03).
♦ Την αντιμετώπιση συμπεριφοράς η οποία παρεκκλίνει από την προσήκουσα,
όπως αυτή ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 26 του Π.Δ 104/79.
♦ Τη μη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου, από τους

μαθητές,για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων καθώς και τις κυρώσεις, σύμφωνα
με την Υπουργική Απόφαση 132328/Γ2/7-12-2006.
♦ Την ενημέρωση για τις μόνιμες βλάβες του καπνίσματος σε καπνιστές και
παθητικούς καπνιστές και την απαγόρευσή του στους χώρους του σχολείου κατ’
εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29/07/2002 (ΦΕΚ 1001, τ.
Β΄) του Υπουργείου Υγείας.
Για τα θέματα αυτά πρέπει να συνταχθεί από το Διευθυντή σε συνεργασία με
το Σύλλογο Διδασκόντων και να μοιραστεί σε μαθητές και κηδεμόνες σχετικό
ενημερωτικό έντυπο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί τόσο στον προγραμματισμό των ωριαίων
υποχρεωτικών δοκιμασιών και των τεστ όσο και στην υλοποίησή τους κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι γραπτές δοκιμασίες έχουν στόχο την εμπέδωση
της ύλης. Εξετάζουν σημαντικές διδακτικές ενότητες και προγραμματίζονται έτσι
ώστε να μην επιβαρύνουν υπερβολικά τους μαθητές, αλλά να τους ενθαρρύνουν να
βελτιώσουν την επίδοσή τους.
Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της πιστής τήρησης της σχετικής νομοθεσίας και
συντονίζει τη διεξαγωγή των ωριαίων δοκιμασιών, σύμφωνα με πρόγραμμα που του
κατατίθεται από τους διδάσκοντες, ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια περισσότερων
από μία την ημέρα και τρεις την εβδομάδα.
Στο Γυμνάσιο η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ 409/ 1994
(ΦΕΚ 226/22-12-94) και οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες γίνονται χωρίς
προειδοποίηση, μία σε κἀθε μάθημα, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων
και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε
στο προηγούμενο μάθημα η σχετική ανακεφαλαίωση.
Στο Λύκειο η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ 60/ 2006 (ΦΕΚ 65 Α/30-3-06).
Αντίγραφα των θεμάτων των τεστ, των πρόχειρων διαγωνισμάτων καθώς και
της ύλης στην οποία εξετάστηκαν οι μαθητές θα κοινοποιούνται στο Σχολικό
Σύμβουλο ειδικότητας, ο οποίος θα συντάσσει μηνιαία έκθεση με τις
παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις πιθανές παρεμβάσεις του, την οποία και θα
διαβιβάζει στον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.
Ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, αφού λάβει
γνώση των εκθέσεων,θα τις διαβιβάζει στον Περιφερειακό Διευθυντή.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων πρέπει να αξιοποιείται με τον

προσφορότερο τρόπο.
♦ Όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας να συμμετέχουν στο διδακτικό έργο.
♦ Oι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων να συμπληρώνουν το
υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
♦ Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας από
τους εκπαιδευτικούς, πρέπει να τηρούνται πιστά η Υ.Α 69598/Γ2 ΦΕΚ 1050 3-08-06
και η εγκύκλιος 82154/Γ2/11-8-06, που αφορούν στην ανάθεση της διδασκαλίας
μαθημάτων.
♦ Υπάρχει δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών σε γειτονικές σχολικές μονάδες,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων Ξένων Γλωσσών, Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής για
την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σας επισημαίνουμε τη σημασία της λειτουργίας των Σχολικών Συμβουλίων για την
ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 51 του
Ν.1566/85 και του άρθρου 2 του Ν.2621/98.
Η πρώτη συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει μέχρι και την 15η Οκτωβρίου 2008. Στην
συνεδρίαση αυτἠ θα υποβληθούν προτάσεις για καινοτόμες δράσεις σε ό,τι αφορά
στη λειτουργία των σχολείων.
Οι συγκεκριμένες προτάσεις θα συμπεριληφθούν στην ετήσια Έκθεση Λειτουργίας
Σχολείων, η οποία θα υποβληθεί στο ΥΠΕΠΘ, μέσω των οικείων Διευθύνσεων
Δ/θμιας Εκπ/σης, το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2008, ώστε να γίνει
έγκαιρα η επεξεργασία τους.
Στη συνεδρίαση αυτή τα μέλη του σχολικού συμβουλίου θα επεξεργαστούν επίσης
προτάσεις, για να προσδιορίσουν τον τρόπο που θα αναπληρωθούν οι χαμένες
διδακτικές ώρες που πιθανόν θα προκύψουν από καιρικά φαινόμενα ή άλλες αιτίες
σύμφωνα με την 22143/Γ2/21-2-08 Υ.Α.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Εσωτ. Διανομή
Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης
Τμήματα Α΄ Β΄, Γ΄ και Δ΄

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

