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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Νζα μφρνη: 10/1/2019
Αρ. Πρωτ: 32

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕ. & ΔΕ. ΑΣΣΙΚΗ
ΠΡΩΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δ' Δ/ΝΗ ΑΘΗΝΩΝ
- 1ο Κ.Ε..Τ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: υγγροφ 165
Σ.Κ.-Πόλθ: 171 21 Ν μφρνθ
Σθλ : 213 1617480/495
Email: 1kesydath@sch.gr
http://dkday-athin.att.sch.gr

ΠΡΟ: 1) Δθμόςιεσ και Ιδιωτικζσ χολικζσ
Μονάδεσ Π.Ε. Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ &
Εκπ/δθσ τθσ Δ΄Δ.Π.Ε. Ακινασ.
ΚΟΙΝ.: 1) κ. Οργανωτικό υντονιςτι
Εκπαιδευτικοφ Ζργου 4ου ΠΕ.Κ.Ε.. τθσ Π.Δ.Ε.
Αττικισ.
2) κ.κ. υντονιςτζσ/ςτριεσ Εκπαιδευτικοφ
Ζργου 4 ΠΕ.Κ.Ε.. τθσ Π.Δ.Ε. Αττικισ.
ου

3) κ. Προϊςταμζνθ Εκπαιδευτικών
Θεμάτων τθσ Δ.Π.Ε. Δ΄Ακινασ .

ΘΕΜΑ: Ενημζρωςη αναφορικά με την αξιολόγηςη μαθητϊν/τριϊν Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ από το
1ο Κ.Ε..Τ. ΔϋΑθήνασ

Λαμβάνοντασ υπόψη:
1) Σο Νόμο. 4547/2017/ΦΕΚ 102Αϋ /12-6-2018 του ΤΠ.Π.Ε.Θ.: «Αναδιοργάνωςη των δομϊν
υποςτήριξησ τησ Π.Ε. και Δ.Ε. και άλλεσ διατάξεισ».

2) Σην Τπουργική Απόφαςη 211076/ΓΔ4//ΦΕΚ Βϋ 5614/13-12-2018: «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ
Λειτουργίασ των Κζντρων Εκπαιδευτικήσ και υμβουλευτικήσ Τποςτήριξησ (Κ.Ε..Τ.) και ειδικότερα
καθήκοντα και αρμοδιότητεσ του προςωπικοφ τουσ».

Ενθμερώνουμε τουσ διευκυντζσ/τριεσ και τουσ προίςτάμενουσ/εσ των δθμοςίων και ιδιωτικών ςχολικών
μονάδων Π.Ε. Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ για τα εξισ, αναφορικά με τθν υποβολι αιτθμάτων αξιολόγθςθσ:

Α. Παραπομπή από τη ςχολική μονάδα:

φμφωνα με τισ ωσ άνω ςχετικζσ διατάξεισ, προκειμζνου να υποβλθκεί αίτημα αξιολόγηςησ του
μαθητή/τριασ από τη ςχολική μονάδα προσ το 1ο Κ.Ε..Τ. Δ΄ Ακινασ, κα πρζπει το ςχολείο να προβεί ςτισ
εξισ διαδικαςίεσ ώςτε να εξεταςτεί το αίτθμα:
1. Να ενθμερώςει τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ ότι πρζπει να κατακζςουν αίτθμα αξιολόγθςθσ του
μακθτι/τριασ ςτον φορζα μασ.
Σα ραντεβοφ για τισ αιτιςεισ λαμβάνουν χώρο κατά τισ θμζρεσ Δευτζρα ζωσ Πζμπτθ 9:00 – 13:00.
Για πλθροφορίεσ μποροφν οι γονείσ – κθδεμόνεσ να καλοφν τθλεφωνικά τον φορζα μασ ςτα
τθλζφωνα 2131617480/ 495, (Δευτζρα – Πζμπτθ 9:00 – 14:00).
2. Να κατακζςει ςτον φορζα μασ αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών ςυνεδριάςεων του υλλόγου
Διδαςκόντων, τα οποία περιλαμβάνουν όλεσ τισ υποςτθρικτικζσ παρεμβάςεισ, που υλοποιικθκαν
από τθ ςχολικι μονάδα του μακθτι/τριασ, τα αποτελζςματα των παρεμβάςεων αυτών, κακώσ και
το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρζμβαςθσ, το οποίο ζχει ςυνταχκεί και υλοποιθκεί από τθν
Ε.Δ.Ε.Α.Τ. ι τθν ομάδα εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτών/τριών τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του
Ν. 4547/2018, τα οποία διαβιβάηονται από τθ ςχολικι μονάδα ςτο Κ.Ε..Τ.
Tα παραπάνω ζγγραφα θα πρζπει να παραδοθοφν ςτην υπηρεςία μασ μζςω του εμπιςτευτικοφ
πρωτόκολλου και να παραδοθοφν ςε ςφραγιςμζνο κλειςτό φάκελο.

Β. Παραπομπή από γονείσ/κηδεμόνεσ:
φμφωνα με τισ ωσ άνω ςχετικζσ διατάξεισ, προκειμζνου να υποβλθκεί αίτημα αξιολόγηςησ από τουσ
γονείσ – κηδεμόνεσ προσ το 1ο Κ.Ε..Τ. Δ΄ Ακινασ, κα πρζπει να προβοφν ςτισ εξισ διαδικαςίεσ ώςτε να
εξεταςτεί το αίτθμα:
1. Να κατακζςουν αίτθμα αξιολόγθςθσ του μακθτι/τριασ.
Σα ραντεβοφ για τισ αιτιςεισ λαμβάνουν χώρο κατά τισ θμζρεσ Δευτζρα ζωσ Πζμπτθ 9:00 – 13:00.
Για πλθροφορίεσ μποροφν οι γονείσ – κθδεμόνεσ να καλοφν τθλεφωνικά τον φορζα μασ ςτα
τθλζφωνα 2131617480/ 495, (Δευτζρα – Πζμπτθ 9:00 – 14:00).
2. φμφωνα με τισ ωσ άνω νομοκετικζσ διατάξεισ, προκειμζνου να εξεταςτεί το αίτθμα από τον
φορζα μασ, οι γονείσ – κθδεμόνεσ κα πρζπει να ςυνυποβάλλουν τα εξισ ζγγραφα:


Από τθ ςχολικι μονάδα αντίγραφο πρακτικοφ τθσ ςυνεδρίασ του υλλόγου Διδαςκόντων, το
οποίο περιλαμβάνει περιγραφικι παιδαγωγικι ζκκεςθ ςχετικι με τθ μακθςιακι επίδοςθ
και ςυμπεριφορά του μακθτι / τριασ, τθν οποία ειςθγείται ο/θ υπεφκυνοσ/θ εκπαιδευτικόσ
του τμιματοσ ι και του Σμιματοσ Ζνταξθσ και των μελών τθσ Ε.Δ.Ε.Α.Τ. ι τθν ομάδα
εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ των μακθτών/τριών, πικανζσ άλλεσ παρατθριςεισ από το
ςφνολο των μελών του υλλόγου των Διδαςκόντων , κακώσ και τα εκπαιδευτικά μζτρα που

ζχουν λθφκεί για τθν αντιμετώπιςθ των δυςκολιών του/τθσ μακθτι/τριασ και τα
αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ αυτών (παρ. 6 του άρκρου 3 τθσ ωσ άνω ςχετικισ Τ.Α.).


Από τθ ςχολικι μονάδα και τον υπεφκυνο/θ εκπαιδευτικό του τμιματοσ ςυμπλθρωμζνο
ερωτθματολόγιο

ACHENBACH

για

τουσ

εκπαιδευτικοφσ,

κακώσ

και

δείγματα

φωτοτυπθμζνων διορκωμζνων εργαςιών γραπτοφ λόγου Ελλθνικισ Γλώςςασ και
Μακθματικών (αφορά ΜΟΝΟ τισ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου).
Σα παραπάνω ζγγραφα θα πρζπει να παραδοθοφν ςτην υπηρεςία μασ με εμπιςτευτικό
πρωτόκολλο ςε ςφραγιςμζνο κλειςτό φάκελο.


Καλό είναι οι γονείσ να κατακζτουν ςτον φορζα, μαηί με το αίτθμα, και ιατρικζσ διαγνώςεισ
- γνωματεφςεισ από δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ.

Παρακαλοφνται οι διευκυντζσ/τριεσ και οι προίςτάμενοι/εσ των δθμοςίων και ιδιωτικών ςχολικών μονάδων
Π.Ε. Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ, όπωσ ενθμερώςουν το εκπαιδευτικό προςωπικό των ςχολικών μονάδων
τουσ για τα παραπάνω.

Ο Προϊςτάμενοσ

Δρ. Μανόλησ Αποςτολάκησ

