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ΠΡΟΣ:

Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα 1ο: «Κοινοποίηση Υ.Α. για την επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων
κατάθεσης στεφάνου» (3552) (3578)
Σχετ.: Α.Π. Φ10/ΦΜ/151713/Δ1/13-9-2017/ΥΠΠΕΘ/Δ/νση Σπουδών Προγ/των & Οργ/σης ΠΕ/τμ Γ΄
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας κοινοποιούμε την ΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.10/ΦΜ/151306/Δ1/13-92017 (ΑΔΑ: 7ΞΔΛ4653ΠΣ-ΓΜΙ) η οποία αφορά στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και
υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία.
Θέμα 2ο: « Καταχώριση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool». (3419)
Σχετ.: ΑΠ 149084/ΓΔ4/8-9-2017/ΥΠΠΕΘ/Γεν. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού,Προγρ & Ηλεκ.
Διακυβέρνησης
Σε συνέχεια του ανωτέρω συνημμένου σχετικού και προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία κάθε
σχολικής μονάδας, είναι αναγκαία η καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) myschool,
οπωσδήποτε σε καθημερινή βάση όταν υφίστανται μεταβολές, κάθε στοιχείου μεταβολής (μαθητικού
δυναμικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού), ώστε να αντανακλάται απόλυτα η καθημερινή
λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων.
Θέμα 3ο: «Επαναχρησιμοποίηση διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό
έτος 2017-2018». (3577)
Σχετ.: ΑΠ Φ31/148740/Δ1/8-9-2017/ΥΠΠΕΘ/Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ Α
Σύμφωνα με το ανωτέρω συνημμένο σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
136244/Δ1/11-08-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΔΥ4653ΠΣ-Ζ44) Υπουργική Απόφαση τα διδακτικά βιβλία του
συνημμένου παραρτήματος είναι δυνατό είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται
ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται. Τα βιβλία τα οποία θα παραδοθούν σε καλή
κατάσταση θα φυλάσσονται στο χώρο της σχολικής μονάδας, με ευθύνη των Διευθυντών, και θα
επαναχρησιμοποιούνται από τους μαθητές το επόμενο σχολικό έτος. Τα βιβλία που δεν μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν θα ανακυκλώνονται.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων:
Α) να ενημερώσουν τους μαθητές ότι τα βιβλία του παραρτήματος θα επαναχρησιμοποιηθούν και με
τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018 θα πρέπει να επιστραφούν στη σχολική μονάδα στην καλύτερη
δυνατή κατάσταση (αν δεν φυλάσσονται ήδη στο χώρο της σχολικής μονάδας),
Β) να φροντίσουν για τις διαδικασίες παράδοσης από τους μαθητές, αριθμητικής καταγραφής και
φύλαξης των προς επαναχρησιμοποίηση βιβλίων.
Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/
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Θέμα 4ο: «Πρακτική άσκηση φοιτητών»
Σχετ.: ΑΠ Φ27/148302/Δ1/7-9-2017/ΥΠΠΕΘ/Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ Α
Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, Χειμερινό εξάμηνο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017 και
Εαρινό εξάμηνο: Απρίλιος- Μάιος 2018 σε σχολεία Α/βάθμιας εκπαίδευσης της Χώρας.
Η παραπάνω άδεια για πρακτική άσκηση χορηγείται εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών
των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών της τάξης με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο
παραπάνω συνημμένο, σχετικό.
Θέμα 5ο: «Έγκριση άδειας εισόδου για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της
επικράτειας».
Σχετ.: ΑΠ 152705/Δ5/14-9-2017/ΥΠΠΕΘ/Δ/νσηΦΑ
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, το παραπάνω σχετικό που αφορά στην έγκριση της άδειας εισόδου των
μελών του Σ.Ε.Ε.Δ.Α. (Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών), στις σχολικές μονάδες
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.
Θέμα 6ο: «Αναζήτηση μαθήτριας».(3616)
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν στη σχολική σας μονάδα φοιτά η μαθήτρια:
 KONDI/KONTI (ον) Kristalia/Κρυσταλία του Antrea/Αντρέα ή Altin/Αλτίν
Malvina/Μαλβίνα, γεν. την 07/10/2009 στην Αλβανία.

και

της

Παρακαλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών
Μονάδων.
Συνημμένα: (5)

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. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.
3. ΚΕΔΔΥ Λέσβου
4. ΚΕΔΔΥ Λήμνου
5.ΠΕΚ Μυτιλήνης
6.ΚΠΕ Ευεργέτουλα

Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή
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