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ΘΕΜΑ: «Υποβολή στοιχείων λήξης διδακτικού έτους»

ΣΧΕΤ: 
1) Η υπ. αριθμ. Φ.7/51340/Δ1/10-05/2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ
2) Η υπ. αριθμ. Φ.7/51308/Δ1/10-05-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ 

Ενόψει  της  λήξης  του  διδακτικού  έτους,  παρακαλούνται  οι  Διευθυντές/ντριες  και  Προϊστάμενοι/ες  των
σχολικών μονάδων να μας αποστείλουν οπωσδήποτε τα παρακάτω στοιχεία:

Α) Μέχρι την Παρασκευή 25/06/2021 

1) Πρακτικό για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος Πρωινής Ζώνης
Σε  περίπτωση συγκέντρωσης  του απαιτούμενου  αριθμού μαθητών για φοίτηση στην  Πρωινή Ζώνη,
σύμφωνα  με  τις  προβλεπόμενες  προϋποθέσεις,  απαιτείται  η  σύνταξη  πρακτικού  με  τεκμηριωμένη
πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος Πρωινής Ζώνης, το
οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας (αφορά τα Δημοτικά Σχολεία).

2) Στα Νηπιαγωγεία να ελεγχθεί ο πίνακας εγγραφέντων - φοιτούντων, προνηπίων και νηπίων  μαθητών,
αλλά και ο ονομαστικός πίνακας εγγραφέντων μαθητών στα ολοήμερα τμήματα και στην πρωινή ζώνη,
και εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις στις εγγραφές της σχολικής μονάδας ή αποφάσεις μετακίνησης
μαθητών ή διαφοροποιημένος αριθμός μαθητών για τα ολοήμερα τμήματα να υποβληθούν εκ νέου οι
επικαιροποιημένοι πίνακες (Στη Φόρμα Υποβολής στοιχείων: Στην καρτέλα «ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021-22)

3) Στα Νηπιαγωγεία να υποβληθούν στοιχεία που αφορούν τον Προγραμματισμό του επόμενου σχολικού
έτους 2021-22, όπως ο οριστικοποιημένος αριθμός των μαθητών ανά τμήμα του υποχρεωτικού πρωινού
προγράμματος,  καθώς και του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος κ.λπ.  (Στη Φόρμα Υποβολής
στοιχείων: Στην καρτέλα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2021-22»).

4) Στα Δημοτικά Σχολεία να ελεγχθεί ο πίνακας εγγραφέντων μαθητών Α΄ τάξης, αλλά και ο ονομαστικός
πίνακας  εγγραφέντων  μαθητών  στα  ολοήμερα  τμήματα,  και  εφόσον  υπάρχουν  τροποποιήσεις  στις
εγγραφές Α΄ τάξης της σχολικής μονάδας ή αποφάσεις μετακίνησης μαθητών  ή διαφοροποιήσεις στα
ολοήμερα  τμήματα  να  υποβληθούν  εκ  νέου  οι  επικαιροποιημένοι  πίνακες  (Στη  Φόρμα  Υποβολής
στοιχείων: Στην καρτέλα «ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021-22)

5) Στα  Δημοτικά  Σχολεία  να  υποβληθούν  στοιχεία  που  αφορούν τον  Προγραμματισμό  του  επόμενου
σχολικού έτους 2021-22, όπως ο αριθμός εγγραφέντων μαθητών κάθε τάξης, αριθμός εγγραφέντων στα
ολοήμερα τμήματα και στην πρωινή ζώνη, και αριθμός τμημάτων ολοήμερου προγράμματος ανά ζώνη
αποχώρησης κ.λπ. (Στη Φόρμα Υποβολής στοιχείων: Στην καρτέλα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2021-22»).
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Β) Μέχρι την Τετάρτη 30/06/2021 

1) Αντίγραφο  του  Βιβλίου  Μητρώου  και  Προόδου  Μαθητών  (Στη  Φόρμα  Υποβολής  στοιχείων:  Στην
καρτέλα «ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤ. & ΠΡΟΟΔΟΥ» (αφορά μόνο τα Δημοτικά Σχολεία).

2) Για τις σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργεί Τμήμα Ένταξης να υποβληθεί δυναμολόγιο Τμήματος
Ένταξης-Πρόταση Φοίτησης (Στη φόρμα Υποβολής στοιχείων: Στην καρτέλα «ΜΑΘΗΤΕΣ Τ.Ε. 2021-22»).

3) Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών 
Απαιτείται η σύνταξη πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων με καταγεγραμμένα τα προβλήματα που
αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας  και διαβίβασή του  α) στον οικείο Δήμο,
καθώς και β) στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας.

4) Εσωτερικός Κανονισμός
Υποβολή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου σχολικού έτους 2021-21 (Στη Φόρμα
Υποβολής στοιχείων: Στην καρτέλα «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ»).

                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

    ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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