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Ασαπνέρ, 10/06/2013 

Απιθμ. Ππυη.: Φ3Α/305 

 
ΠΡΟ 

κ.κ. Διεςθςνηέρ και Διεςθύνηπιερ 

ηων Δημόζιων και Θδιωηικών 

σολείων ηηρ 49ηρ Πεπιθέπειαρ 

Δ.Ε. Αηηικήρ 

 

 

Θοιν. 

κ. Πεπιθεπειακό Διεςθςνηή 

Εκπαίδεςζηρ Π.Ε. & Δ.Ε. Αηηικήρ 

 

κ. Πποϊζηάμενο Επιζηημονικήρ  

και Παιδαγωγικήρ Ιαθοδήγηζηρ  

Π.Ε. Πεπιθεπειακήρ Δ/νζηρ  

Αηηικήρ 

 

 

Θέμα: «Τποβολή ζηοισείυν με ηη λήξη ηος διδακηικού έηοςρ 2012-

2013» 

Σχετ.:  Υπουργική Απόυαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002, (ΦΕΚ 

1340/16-10-2002).        

 

Λε ηη λήξη ηος διδακηικού έηοςρ 2012-2013, είναι ιδιαίηεπα σπήζιμο 

να πποβούμε ζε μια ζςνολική εκηίμηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος πος 

ππαγμαηοποιήθηκε ηόζο ζε επίπεδο ηάξηρ όζο και ζε επίπεδο ζσολικήρ 

μονάδαρ, πποκειμένος να αποηςπωθούν οι δπάζειρ και ηο εκπαιδεςηικό 

έπγο πος ζςνηελέζηηκε καηά ηη διάπκεια αςηήρ ηηρ σπονιάρ ζηην 49η 

Πεπιθέπεια Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ Αηηικήρ.  

Για ηο ζκοπό αςηό, παπακαλούνηαι οι κ.κ. Γιεςθςνηέρ και 

Γιεςθύνηπιερ ηυν Γημόζιυν και Ηδιυηικών σολείυν, ζε ζςνεπγαζία 

με όλοςρ ηοςρ ζςναδέλθοςρ Π.Ε. 70 και ειδικοηήηων ζηο ζσολείο ηοςρ, να 

ζςμπληπώζοςν όλα ηα πεδία ζηο ένηςπο πος ακολοςθεί και να μαρ 

ηο αποζηείλοςν ωρ ζςνημμένο με ηλεκηπονική αλληλογπαθία και με 

διαβιβαζηικό, μέσπι και ηιρ 21 Ηοςνίος.  

αρ εςσαπιζηούμε πολύ για ηη ζςνεπγαζία. 
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ΥΟΙΗΘΖ 

ΚΟΛΑΓΑ: 

 

 

 

 Απιθμόρ – Παπαηηπήζειρ 

1 ύνολο Λαθηηών   

2 
 Σμήμαηα Ππωινού 

Ππογπάμμαηορ 
  

3 
Σμήμαηα Ολοήμεπος 

Ππογπάμμαηορ 
  

4 Σμήμα Ένηαξηρ    

5 Σάξη Τποδοσήρ      

6 Φπονηιζηηπιακό Σμήμα     

7 Αλλοδαποί μαθηηέρ   

8 
Λαθηηέρ με ειδικέρ ανάγκερ 

(δεξιόηηηερ) 
  

9 Λαθηηέρ ΡΟΛΑ   

1  Άλλο (περιγράψτε)   

(Να αναυέρετε μόνο τα τμήματα που λειτούργησαν) 

 

 

Απιθμόρ ππογπαμμάηυν 

πος ςλοποιήθηκαν ζηη ζσολική μονάδα 

ανά ηομέα 

Σίηλορ  / Σάξη/Σμήμα 

(παπακαλούμε γπάτηε 

αναλςηικά) 

1 Πεπιβαλλονηική Εκπαίδεςζη   

2 Αγωγή Τγείαρ   

3 Πολιηιζηικά θέμαηα   

4 Επιζηημονικά θέμαηα   

5 Αθληηικά θέμαηα   

6 Οικονομία-επισειπημαηικόηηηα   



7 ύνδεζη με ηην ηοπική κοινωνία   

8 Εςπωπαϊκά ππογπάμμαηα   

9 Δπάζειρ – εκδηλώζειρ ιδιαίηεπα 

ζημανηικέρ για ηη ζσολική μονάδα, 

εκηόρ ηων καθιεπωμένων και 

πποβλεπόμενων ζσολικών εοπηών και 

εκδηλώζεων  (περιγράψτε): 

 

1 Άλλο (περιγράψτε): 

 

 

 

  

 

Αναθέπεηε ηπειρ (3) δπάζειρ, ηιρ οποίερ παποςζίαζε ή ζηιρ οποίερ 

ζςμμεηείσε ηο ζσολείο ζαρ ή μεμονυμένερ ηάξειρ/ημήμαηα ηος 

ζσολείος ζαρ, πος θευπείηε όηι ζημείυζαν πολύ μεγάλη επιηςσία 

και ήηαν πολύ ζημανηικέρ. 

 

Θαηαγπάτηε ηιρ Δκπαιδεςηικέρ Δπιζκέτειρ ανά Σμήμα 

 

 ΔΠΗΘΔΦΔΗ Κε βάζη ηον    

ηπιμηνιαίο 

ππογπαμμαηιζμό 

Έκηακηερ Τλοποιήθηκαν Ακςπώθηκαν Παπαηηπήζειρ 
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Παπακαλούμε Θαηαγπάτηε Παπαηηπήζειρ και σόλια ζσεηικά με ηα νέα βιβλία 

Ηζηοπίαρ και Γπαμμαηικήρ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ποια θευπείηε όηι ήηαν ηα ζημανηικόηεπα επιηεύγμαηα ζε 

οποιονδήποηε ηομέα πος πέηςσε ηο ζσολείο ζαρ καηά ηην 

απεπσόμενη ζσολική σπονιά;  Παπακαλούμε αναθέπεηε ηοςλάσιζηον 

ηπία (3). 

 

Αναθέπεηε ηο ζημανηικόηεπο καηά ηη γνώμη ζαρ ππόβλημα πος 

ανηιμεηώπιζε ηο ζσολείο ζαρ και ζαρ δςζκόλετε καηά ηην 

απεπσόμενη σπονιά. 

 



ε ζσέζη με πποβλήμαηα ή ελλείτειρ ζε οποιονδήποηε ηομέα, πος 

είσαηε ενηοπίζει και επιζημάνει καηά ηην πεπςζινή σπονιά, ποια 

θευπείηε όηι επιλύθηκαν καηά ηην απεπσόμενη σπονιά; 

 

Πυρ κπίνεηε ζςνολικά ηη λειηοςπγία ηος ζσολείος ζαρ ζε ζσέζη με 

ηιρ ειδικέρ ζςνθήκερ και ηιρ ανηικειμενικέρ δςναηόηηηερ λειηοςπγίαρ 

ηος καηά ηην απεπσόμενη ζσολική σπονιά;  

 

Παπακαλούμε, με βάζη όζα παπαπάνυ αναθέπαηε, διαηςπώζηε με 

ζειπά ζποςδαιόηηηαρ μέσπι πένηε (5) πποηάζειρ-ζηόσοςρ για ηην 

καλύηεπη λειηοςπγία ηος ζσολείος ζαρ ηη νέα ζσολική σπονιά.  

 

 

 

    

    Ο σολικόρ ύμβοςλορ 

 

 

     Ανδπέαρ Μ. Ζεπγιώηηρ 

  


