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ΠΡΟΣ:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Η Διεύθυνση ΠΕ Λέσβου σας εύχεται καλή χρονιά με υγεία.
ΘΕΜΑ 1ο: «Ενημέρωση ΠΣ Myschool, αποστολή ΕΩΠΔ και προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων, αναλυτική κατάσταση φοιτούντων στο ολοήμερο, πίνακας εγγραφέντων μαθητών
και νηπίων, κλείσιμο πρωτοκόλλου»
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των Σχολικών Μονάδων πρέπει
απαραίτητα να:

ενημερώνουν το ΠΣ Myschool, κάθε 1η και 15η του μήνα όπως και κάθε φορά που
σημειώνεται κάποια μεταβολή (προσωπικού ή μαθητικού δυναμικού) και βέβαια να
αποτυπώνουν σωστά τα επιμέρους στοιχεία ( συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών, ανάθεση
μαθημάτων κ.τ.λ.)

Αποστέλλουν την αναλυτική κατάσταση φοιτούντων μαθητών και νηπίων
αποκλειστικά μέχρι την 5η ημέρα του κάθε μήνα καθώς έχει παρατηρηθεί να φτάνουν
καταστάσεις πολλές φορές στο τέλος του μήνα.(Η κατάσταση αυτή βεβαιώνει τη λειτουργία του
ολοήμερου για τον τρέχοντα μήνα)

Αποστείλουν το ΕΩΠΔ μέχρι Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 (είτε με διορθώσεις όσοι
ενημερώθηκαν είτε αυτοί που δεν το έστειλαν μέχρι τώρα) λαμβάνοντας υπόψη κάποια σημεία
που επισημάνθηκαν σε τηλεφωνική μας επικοινωνία. Επίσης τον τριμηνιαίο ή ετήσιο
προγραμματισμό δράσεων μαζί με τα πρακτικά τους.

Αποστείλουν τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων ( με ημερομηνία υποβολής
21/12/2018) σύμφωνα με το με αριθμ. Πρωτ.212004/Δ7 /07-12-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών
έγγραφο που σας έχει σταλεί, καθώς πρέπει μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2019 να ολοκληρωθεί από
την Υπηρεσία μας η διαδικασία έγκρισης των υποβληθέντων σχεδίων προγραμμάτων. (Δόθηκαν
διευκρινιστικές οδηγίες από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου για τον Κλάδο Εκπαίδευσης
για την Αειφορία του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Βορείου Αιγαίου κ. Βροχαρίδου Ανατολής. Τηλ.
επικοινωνίας: 2271029027, 6945269675).

Αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου επικαιροποιημένο πίνακα
εγγραφέντων μαθητών και νηπίων.

Κλείσουν το βασικό αλλά και το εμπιστευτικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας το οποίο
υπενθυμίζουμε ότι κλείνει κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου.

Να μην ξεχνούν το διαβιβαστικό για τα έγγραφα που στέλνουν.
ΘΕΜΑ 2ο: «Πυρασφάλεια- Ασφάλεια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από φωτιά και σεισμούς»
Ιστοσελίδα: http://dipe-lesvou.gr/

Σελίδα 1 από 4

Σχετ.:4050/Φ. 702.1/21-12-2018/Πυροσβεστική Υπηρεσία Υπηρεσία Μυτιλήνης.
Επειδή η περιοχή που ζούμε είναι σεισμογενής και το φαινόμενο παρουσιάζει κατά καιρούς έξαρση,
επισημαίνουμε κάποια σημεία προσοχής σύμφωνα με έγγραφο που έχει σταλεί από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτιστικής Προστασίας, επειδή παρατηρήθηκε ότι ορισμένες Σχολικές Μονάδες
παραβαίνουν κάποιους κανόνες ασφάλειας-πυρασφάλειας.
Συγκεκριμένα:
Σε συστεγαζόμενα σχολεία να κλειδώνουν οι πόρτες εισόδου-εξόδου, από το σχολείο που αποχωρεί
ιδιαίτερα όταν υπάρχουν σχολεία με μικρά παιδιά. Η πρόταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
αναφέρει να είναι ξεκλείδωτες οι έξοδοι κινδύνου από την μέσα πλευρά ώστε σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης (Πυρκαγιά – Σεισμός), να υπάρχει δυνατότητα άμεσης εξόδου από το κτίριο.
Προβλέπεται εναλλακτική πόρτα εξόδου σε αντίθετη πλευρά διότι σε περίπτωση συμβάντος που
προαναφέραμε, ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις ότι θα υφίσταται η ασφαλή προσπέλαση προς μία
και μόνο έξοδο διαφυγής.
Γνωρίζουμε άλλωστε ότι η ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και εγκλωβισμού βαρύνει τον
Δ/ντή/ντρια, Προϊστάμενο/η της Σχολικής Μονάδας θυμίζοντας σε όλους μας τη σωστή αντιμετώπιση
της εκπαιδευτικού του Δ. Σ. Βρίσας κατά το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.
ΘΕΜΑ 3ο: «Σύσταση ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών στις Σχολικές Μονάδες
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Σχετ.:220703/Δ3/21-12-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό το οποίο αφορά στη σύσταση ομάδων
εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών, ώστε να προχωρήσετε στη σύσταση των ως άνω ομάδων.
ΘΕΜΑ 4ο: «Μετάφραση δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων και τίτλων που αφορούν τη φοίτηση
στο σχολείο»
Σχετ.: Φ1/212000/ΓΔ4/7-12-2018/ ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό για να σας ενημερώσουμε ότι δικαίωμα για
μετάφραση δικαιολογητικών και διαφόρων εγγράφων και τίτλων που αφορούν τη φοίτηση στο σχολείο
έχουν και οι πτυχιούχοι μεταφραστές/στριες του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
Διερμηνείας του Ιονίου πανεπιστημίου.
ΘΕΜΑ 5ο: «Γνωστοποίηση Ενιαίου Κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού
τους»
Σχετ.: Φ351.1/54/211830/E3/07-12-2018/ ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Σχετ.: Φ1/215299/ΓΔ4/14-12-2018/ ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα ανωτέρω σχετικά για να σας ενημερώσουμε ότι: δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ
5440/Β΄/05-12-2018) η με αριθμ. πρωτ.: Φ.351.1/53/206591/Ε3/29-11-2018 Υπουργική Απόφαση:
«Διαπίστωση της παύσης λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και της έναρξης πλήρους
λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ)» Επίσης
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5614/Β΄/13-12-2018) η με αριθμ. πρωτ.:
211076/ΓΔ4/6-12-2018 Υπουργική Απόφαση(ΑΔΑ:Ω23Σ4653ΠΣ-ΑΤΚ) με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός
λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα
καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους»
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση διεξαγωγής του 5ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δημιουργίας Παιχνιδιού στο
Scratch»
Σχετ.: Φ15/212369/Δ2/10-12-2018/ ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό το οποίο αφορά στην έγκριση διεξαγωγής του 5ου
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δημιουργίας Παιχνιδιού στο Scratch, που διοργανώνουν Εκπαιδευτικοί
Πληροφορικής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με τους
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Πανελλαδικά καθώς και το
Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων της Σχολής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ο εν λόγω Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων (όλων των
τάξεων και κυρίως της Ε΄ και Στ΄ τάξης), Γυμνασίων και Λυκείων (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) καθώς και Σχολείων
Ειδικής Αγωγής.
Ο χρόνος που απαιτείται για όλες τις φάσεις της διαδικασίας καθορίζεται και προγραμματίζεται από
τους/τις εκπαιδευτικούς με υποχρέωση την ανάρτηση των έργων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής, η οποία ορίζεται ως τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019.
Πληροφορίες δύνανται να δοθούν και από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων στο τηλ. 28210 47150.
ΘΕΜΑ 7ο: «Δράση: Η τσάντα στο σχολείο»
Σχετικά με τη δράση: « Η τσάντα στο Σχολείο», που υλοποιείται στα Δημοτικά Σχολεία παρατηρείται το
φαινόμενο μη εναρμόνισης του προγράμματος της Παρασκευής με το πρόγραμμα της Δευτέρας με
αποτέλεσμα να υπάρχουν μαθήματα για τη Δευτέρα τα βιβλία των οποίων υπάρχουν στην τσάντα που
έχει μείνει στο σχολείο.
Παρακαλείσθε όπως διευθετηθεί το ζήτημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Παρακαλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών
Μονάδων.
Συνημμένα: 5

Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αικατερίνη Στρατάκη –Συβρή
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
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