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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Μυτιλήνη, 25 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ. : 7263
Αριθ. Εγκυκλίου 18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

----Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Email
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:

Αγ.Συμεών 17
81100, Μυτιλήνη
mail@dipe.les.sch.gr
Καραθανάση Άννα
22510-47439
22510-47438

ΠΡΟΣ:
Σχολικές Μονάδες Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου

Θέμα: « Λειτουργία Σχολικών Μονάδων».
ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ.: 136712/Δ1/5-9-2019 εγκύκλιος Λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων της
Γ.Δ/νσης Σπουδών του ΥΠΑΙΘ
β) Η με αριθμ. πρωτ.: 136727/Δ1/5-9-2019 εγκύκλιος Λειτουργίας Νηπιαγωγείων της Γ.Δ/νσης
Σπουδών του ΥΠΑΙΘ
Σύμφωνα με το α) σχετικό που αφορά τα Δημοτικά Σχολεία παρακαλείσθε μέχρι 7-10-2019 όπως:
1. Οι Προϊστάμενοι/ες των Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων που λειτουργεί ολοήμερο πρόγραμμα
να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε επικαιροποιημένη ονομαστική κατάσταση των
εγγραφέντων μαθητών/τριών (Δ.Σ. Πίνακας Α) και το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τον
πίνακα Διδακτικού Ωραρίου συμπληρώνοντας τον Δ.Σ. Πίνακα Β.
2. Οι Δ/ντες/τριες, Προϊστάμενοι/ες όλων των Δημοτικών Σχολείων να αποστείλετε απόσπασμα του
πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για την εφαρμογή της δράσης «Παραμονή διδακτικών
βιβλίων στο σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) σαββατοκύριακα το μήνα»
3. Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία μόνο για τον Οκτώβριο αλλά μέχρι την 5η ημέρα για κάθε έναν
από τους επόμενους μήνες οι Δ/ντες/τριες, Προϊστάμενοι/ες όλων των Δημοτικών Σχολείων να
συντάσσουν και να αποστέλλουν ονομαστική κατάσταση φοιτώντων μαθητών/τριών του
ολοήμερου τμήματος/των. Επισημαίνουμε την αυστηρή τήρηση της παραπάνω ημερομηνίας για
την λειτουργία των ολοημέρων και όχι να παρατηρείται το φαινόμενο να φτάνουν οι πίνακες μέχρι
το τέλος του μήνα. (Δ.Σ.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ). Σημείωση: υπάρχουν στα φύλλα
του excel όλοι οι μήνες του διδακτικού έτους (εκτός από το Σεπτέμβριο) και θα το στέλνετε σε
αυτή τη μορφή και μόνο ηλεκτρονικά
4. Να αποστείλετε επικαιροποιημένο πίνακα εγγραφέντων μαθητών/τριών. (2019-2020 Δ.Σ. ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ)
5. Να προβείτε στην επικαιροποίηση του «Εσωτερικού Κανονισμού Σχολικής Μονάδας(ΔΑΙ) ΚΑΙ
Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών
καταστροφών ΧΒΡΠ περιστατικών»

Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/

Σύμφωνα με το Β) σχετικό που αφορά τα Νηπιαγωγεία παρακαλείσθε μέχρι 7-10-2019 όπως:
1. Οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων μέχρι την παραπάνω ημερομηνία μόνο για τον Οκτώβριο
αλλά μέχρι την 5η ημέρα για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες να συντάσσουν και να
αποστέλλουν ονομαστική κατάσταση φοιτώντων μαθητών/τριών του ολοήμερου τμήματος.
Επισημαίνουμε την αυστηρή τήρηση της παραπάνω ημερομηνίας για την λειτουργία των
ολοημέρων και όχι να παρατηρείται το φαινόμενο να φτάνουν οι πίνακες μέχρι το τέλος του μήνα.
(ΝΗΠ/ΓΕΙΑ.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ). Σημείωση: υπάρχουν στα φύλλα του excel
όλοι οι μήνες του διδακτικού έτους (εκτός από το Σεπτέμβριο) και θα το στέλνετε σε αυτή τη
μορφή και μόνο ηλεκτρονικά.
2. Να αποστείλετε επικαιροποιημένο πίνακα εγγραφέντων μαθητών/τριών. (2019-2020 ΝΗΠ.ΓΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ)
3. Να προβείτε στην επικαιροποίηση του «Εσωτερικού Κανονισμού Σχολικής Μονάδας(ΔΑΙ) ΚΑΙ
Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών
καταστροφών ΧΒΡΠ περιστατικών»
Οι παραπάνω πίνακες βρίσκονται στην ανωτέρω εγκύκλιο (τους επισυνάπτουμε για διευκόλυνση).
Επισημαίνουμε την ανάγκη όλα τα παραπάνω να αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά όπως θα
αποστέλλεται και κάθε μήνα ο πίνακας του ολοημέρου.
Σε επόμενη εγκύκλιο που θα έχει ολοκληρωθεί και η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών θα
σταλούν οδηγίες και πρότυπα για την κατάρτιση ωρολογίων προγραμμάτων τόσο για τα Δημοτικά
Σχολεία όσο και για τα Νηπιαγωγεία.

Συνημμένα: 6 αρχεία excel

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
1. Δημοτικά Σχολεία Π.Ε. Ν. Λέσβου.
2. Νηπιαγωγεία Π.Ε. Ν. Λέσβου.
ΚΟΙΝ.:
1. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Β. Αιγαίου
2. 1ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου.
3. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.
4. ΚΕΣΥ Λέσβου.
5. ΚΕΣΥ Λήμνου.
6. ΚΠΕ Ευεργέτουλα

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή

Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/

Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/

