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Θέµα 1ο : «Ευχές για τη νέα σχολική χρονιά» 

 

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,  

 

Με την έναρξη του σχολικού έτους θέλω να ευχηθώ σ’ εσάς και στους µαθητές σας µια δηµιουργική χρονιά µε 

υγεία και δύναµη.  

Ευελπιστώ για µια εποικοδοµητική συνεργασία που θα εµπλουτίσει τις γνώσεις µας και θα κάνει την εργασία 

µας πιο αποτελεσµατική.  

Θα είµαι πάντα στη διάθεσή σας για κάθε επικοινωνία, στήριξη και ανταλλαγή απόψεων, για να συζητούµε τους 

προβληµατισµούς σας και ν’ αναζητούµε τρόπους διαχείρισης των προβληµάτων που ανακύπτουν στη σχολική πράξη. 

 

 

 Θέµα 2ο : «Συνάντηση εργασίας µε τους/τις κ. ∆ιευθυντές/ντριες, τους/τις κ. Προϊσταµένους/ες 2/θεσίων και 

άνω ∆ηµοτικών Σχολείων 2ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου» 

ΠΡΟΣ:  
Τους/τις κ. ∆ιευθυντές/ντριες, τους/τις κ. 

Προϊσταµένους/ες & τους/τις εκπ/κούς των 

∆ηµοτικών Σχολείων της 2ης Περιφέρειας Ν. 

Ηρακλείου 

 

 

ΚΟΙΝ:  

1. κ. Περιφερειακό ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

2. κ. Προϊστάµενο Επιστηµονικής – Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης  

3. κ. ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. 

Ηρακλείου 

             

 

 



 

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές /ντριες και οι Προϊστάµενοι /ες των 2/θεσίων και άνω ∆ηµοτικών Σχολείων 

της 2ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου να παρευρεθούν σε συνάντηση συνεργασίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 ( 

11.00-13.00 ) στα γραφεία Σχολικών Συµβούλων ( Ρολέν 4, κάθετη στη λεωφόρο Ανδρ. Παπανδρέου, πλησίον του 53ου 

και 54ου ∆ηµοτικών Σχολείων ). Θέµα της συνάντησης: «Βασικοί άξονες προγραµµατισµού και υλοποίησης 

εκπαιδευτικού έργου. Καταγραφή και προτάσεις διαχείρισης προβληµάτων λειτουργίας σχολικών µονάδων». 

 

 

Θέµα 3ο : «Ωρολόγια προγράµµατα» 

 

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές/ντριες, οι Προϊστάµενοι/ες και οι εκπ/κοί των ∆ηµοτικών Σχολείων της 2ης 

Περιφέρειας να συντάξουν το ωρολόγιο πρόγραµµα το συντοµότερο δυνατό ανεξάρτητα αν έχει ολοκληρωθεί η 

στελέχωση του σχολείου και να αποσταλεί σε τρία αντίτυπα για θεώρηση. 

Η κατάρτιση του ωρολογίου προγράµµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέρονται στην µε αριθµ. 

πρωτ. Φ.12/1039/137119/∆1/03-09-2015 εγκύκλιο µε θέµα «Ενέργειες Προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου 

σχολικού έτους 2015-2016», στην µε αριθµ. πρωτ. Φ.3/1105/141440/∆1/10-09-2015 εγκύκλιο µε θέµα «Λειτουργία 

σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. Ενηµέρωση και οδηγίες» και στην µε 

αριθµ. πρωτ. Φ.50/1169/149005/∆1/23-09-2015 εγκύκλιο µε θέµα «Λειτουργία των Ολοήµερων ∆ηµοτικών 

Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016».  

 

 

Θέµα 4ο : «Καθορισµός ηµέρας συνεργασίας µε τους/τις εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς µας» 

 

Για τη διασφάλιση µεγαλύτερου χρόνου συνεργασίας µε τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στη 2η Περιφέρεια 

Π.Ε. Ν. Ηρακλείου σας ενηµερώνω ότι θα βρίσκοµαι στο γραφείο ( Ρολέν 4, 1ος όροφος ) κάθε ∆ευτέρα ( 8.00- 15.00 ). 

Για την αντιµετώπιση όµως των αυξηµένων, αλλά και έκτακτων αναγκών υπάρχει και δυνατότητα απογευµατινής 

συνάντησης οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα της εβδοµάδας µετά από τηλεφωνική επικοινωνία. 

  



 

                                                                   Η Αν. Σχολική Σύµβουλος 

 

 

                                                                       Μαρία Χαλεπάκη 

                                                                                                                      


