
MYSCHOOL – ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΕΝΑΡΞΗ 2018-2019    

(ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ – επηέκβξηνο 2018) 
 

Καιεκέξα θαη θαιή ζρνιηθή ρξνληά.  

 

●  Αλ νινθιεξώζαηε κε επηηπρία ηνλ πεξαζκέλν Ηνύλην όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηηο 

λέεο εγγξαθέο καζεηώλ θαη ην αλέβαζκα ησλ πξνλεπίσλ ηνπ 2017-2018 ζην λέν ζρνιηθό έηνο, ζα 

πξέπεη ζηελ αξρηθή ζαο ζειίδα λα βιέπεηε ησλ ζύλνιν ησλ παηδηώλ πνπ ζα θνηηήζνπλ θέηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Όπσο γλσξίδεηε, από θέηνο έρεη αιιάμεη ν ηξόπνο κεηάβαζεο ησλ παηδηώλ από ηε  κηα βαζκίδα ζηελ 

επόκελε: Αξρηθά ε θαηώηεξε βαζκίδα δει. ην ΝΓ δειώλεη ηα παηδηά ζην Γ όπνπ ζα θνηηήζνπλ. 

Καηόπηλ ε αλώηεξε βαζκίδα κπαίλεη ζην ζύζηεκα θαη θάλεη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.  

 

Διέγμηε ινηπόλ αλ ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο έρεη νινθιεξσζεί επηηπρώο,  επηζηξέθνληαο γηα ιίγν ζην 

ζρνιηθό έηνο 2017-2018 θαη πεγαίλνληαο ζην ΜΑΘΖΣΔ – ΔΓΓΡΑΦΔ ΜΑΘΖΣΧΝ – ΑΝΑΘΔΖ 

ΜΑΘΖΣΧΝ  Δ ΔΠΟΜΔΝΖ ΒΑΘΜΗΓΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.  Αλ όια έρνπλ γίλεη ζσζηά, ζα πξέπεη ζηε 

ζειίδα απηή λα κε βιέπεηε θαλέλα από ηα λήπηα πνπ είραηε δειώζεη ηνλ Ηνύλην. Αλ ππάξρεη καζεηήο, 

ηνλ νπνίνλ δελ έρεη πάξεη αθόκα ην Γεκνηηθό ρνιείν πξννξηζκνύ, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ δηεπζπληή 

ηνπ.  

 

Αλ παξ’ ειπίδα δελ έρεηε αθόκα δειώζεη ζην ζύζηεκα ζε πνην Γ ζα θνηηήζνπλ θέηνο ηα πεξζηλά ζαο 

λήπηα, κάνηε ηο άμεζα αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ ζαο ζηάιζεθαλ ζηηο 22/6/2018: 

 

http://dipe.ira.sch.gr/site/wp-content/uploads/2018/06/ENERGEIES_ENARXHS_2018_19.pdf 

 

● Αλ ππάξρνπλ καζεηέο πνπ δελ ηνπο έρεηε πεξάζεη αθόκα ζην ζύζηεκα δει. λέεο εγγξαθέο, 

νινθιεξώζηε ζήκεξα. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ εγγξαθή δνπιεύνληαο ζην ζρνιηθό έηνο 2018-2019. 

Τπελζπκίδνπκε όηη ζην θειί «Αξηζκόο βηβιίνπ κεηξώνπ» ζπλερίδνπκε λα βάδνπκε «2017».  

 

●  Γηεπζεηήζηε όπνηα ηπρόλ εθθξεκόηεηα έρεηε ζρεηηθά κε κεηεγγξαθέο καζεηώλ.  

 

●  Αλ έρεηε εθθξεκόηεηα κε θάπνηνλ καζεηή πνπ εθ παξαδξνκήο εγγξάθεθε ή κεηεγγξάθεθε ζην 

πξνεγνύκελν ζρνιηθό έηνο (2017-18), εθηηκάηαη όηη ην ζύζηεκα MySchool ζα αλνημεη γηα δηαγξαθέο 

εληόο ησλ εκεξώλ, γηα ηαθηνπνίεζε απηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ. 

 

● Δθηόο απξνόπηνπ ζα πξέπεη λα έρεηε ήδε δεκηνπξγήζεη ηα ηκήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ θέηνο  

(Πξσηλνύ Τπνρξεσηηθνύ  Νεπηαγσγείνπ, Πξναηξεηηθνύ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ, Πξσηλήο Εώλεο, 

Έληαμεο θιπ)  θαη λα έρεηε θαηαλείκεη ηνπο καζεηέο ζε απηά. Αλ όρη, θάληε ην ζήκεξα  (ΥΟΛΗΚΖ 

ΜΟΝΑΓΑ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΜΖΜΑΣΧΝ).  

 

http://dipe.ira.sch.gr/site/wp-content/uploads/2018/06/ENERGEIES_ENARXHS_2018_19.pdf


Γηα λα βεβαησζείηε όηη ε θαηαλνκή έγηλε ζσζηά, ειέγμηε ηνπο πίλαθεο ζηε ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – 

ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ επηιέγνληαο ηνλ εθάζηνηε ηύπν ηκήκαηνο. Θα πξέπεη ν αξηζκόο ησλ 

καζεηώλ πνπ βιέπεηε εθεί λα ζπκθσλεί κε απηόλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηθή ζαο ζειίδα.  

 

●  ρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο: 

 

Πεγαίλνληαο ΠΡΟΧΠΗΚΟ – ΣΟΠΟΘΔΣΖΔΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ ΜΟΤ θαη 

παηώληαο ΑΝΑΕΖΣΖΖ, ζα δείηε ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζην ζρνιείν. 

Δπηιέγνληαο θάησ δεμηά  «Γξακκέο αλά ζειίδα: 50» ζα εκθαληζηεί ζε κία ζειίδα όιν ην πξνζσπηθό, κε 

πξάζηλν ή θόθθηλν ρξώκα, κε ην ππνρξεσηηθό ηνπ σξάξην ελεκεξσκέλν γηα ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά.  

 

Πξάζηλν ρξώκα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ (πξέπεη λα) είλαη παξόληεο, θόθθηλν ρξώκα όζνη 

απνπζηάδνπλ γηα πεξηζζόηεξν από 10 εκέξεο.  

 

Δίλαη πνιύ πηζαλό όηη από ηνπο «πξάζηλνπο» εθπαηδεπηηθνύο ηνπ πίλαθα θάπνηνη δε ζα παξνπζηαζηνύλ 

ηελ 3
ε
 επηεκβξίνπ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία, επεηδή βξίζθνληαη ζε άδεηεο  θύεζεο, ινρείαο, αλαηξνθήο 

θιπ. Αλ δελ έρεηε ζαθή εηθόλα, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην ηκήκα Αδεηώλ ηεο Γηεύζπλζεο 

(2810 529334),  γηα λα πιεξνθνξεζείηε ηνλ ηύπν θαη ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. ηε ζπλέρεηα ζα κπείηε 

ζηελ πξνζσπηθή θαξηέια ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ θαη ζα θαηαρσξίζεηε ηα ζηνηρεία απηά ζηηο «Αποσζίες 

εργαζόμενοσ ποσ ζτεηίζονηαι με ασηή ηην ηοποθέηηζη», ώζηε λα θνθθηλίζεη ην όλνκά ηνπ/ηεο.  

 

Με ηελ επθαηξία, δηεπθξηλίδεηαη γηα κηαλ αθόκα θνξά όηη ην θνθθίληζκα ηνπ νλόκαηνο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ άδεηα κεγαιύηεξε ησλ 10 εκεξώλ, είλαη ππνρξέσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ Γηεύζπλζε, γηα  λα βνεζήζεη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, θνθθηλίδεη όζα νλόκαηα 

κπνξεί θαη έρεη εγθαίξσο ζηνηρεία (απνζπάζεηο εληόο θαη εθηόο ΠΤΠΔ, απνζπάζεηο ζε θνξείο, ζην 

εμσηεξηθό θιπ.).  Πξνθαλώο όκσο  είλαη επθνιόηεξν λα έρεη θάπνηνο ηνλ λνπ ηνπ ζε έλαλ θαηάινγν κε 

2 σο 25 (ην πνιύ) αλζξώπνπο, κε ηνπο νπνίνπο εξγάδεηαη ζηνλ ίδην ρώξν, παξά ζε έλαλ θαηάινγν κε 

3000 νλόκαηα.  

 

●  Παξακέλνπκε ζηηο ΣΟΠΟΘΔΣΖΔΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ ΜΟΤ. Γηα θάζε 

εθπαηδεπηηθό πνπ αλαιακβάλεη ππεξεζία ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ ζηελ αηνκηθή ηνπ θαξηέια ηα 

θειηά  ΑΡΗΘΜΟ θαη ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΛΖΦΖ, πνπ αθνξνύλ ηα «ηνηρεία Πξάμεο Αλάιεςεο»: 

 

 

ην πεδίν «Αξηζκόο» γξάθεηε ηνλ αξηζκό ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ ή ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ πνπ 

δώζαηε όηαλ πξσηνθνιιήζαηε ηελ αλαθνξά αλάιεςεο.  

 

Αλ δελ ελεκεξσζνύλ απηά ηα δύν πεδία, δε ζα κπνξέζεηε λα αλαζέζεηε ώξεο δηδαζθαιίαο ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο επεηδή ηα νλόκαηά ηνπο δε ζα εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα.  

●   Διέγμηε νπσζδήπνηε ζηα γεληθά ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  (ΦΟΡΔΗ – Ο ΦΟΡΔΑ ΜΟΤ)  

όηη έρεη ζπκπιεξσζεί ζσζηά ην θειί «Λεηηνπξγηθόηεηα». Ο αξηζκόο απηόο ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε 

ην ζύλνιν ηων ημημάηων Πρωινού Τποτρεωηικού Νηπιαγωγείοσ, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ 

θέηνο θαη πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη ζηε ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΜΖΜΑΣΧΝ.  

 

ηελ ίδηα ζειίδα, βεβαησζείηε όηη ην όλνκά ζαο είλαη πεξαζκέλν ζην θειί «Γηεπζπληήο θνξέα». 

    1/9/2018     31/8/2019 



 

●  Μελ παξαιείπεηε λα δηαβάδεηε θαζεκεξηλά ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ MYSCHOOL, ζηελ αξρηθή ζειίδα, 

ΠΡΙΝ ζσνδεθείηε, θάησ από ην θνπκπί «ύλδεζε».  Πνιιέο αιιαγέο αλαθνηλώλνληαη κόλν εθεί, ρσξίο 

λα ζηαιεί ελεκεξσηηθό κέει. 

 

 

Πιεξνθνξηαθό πιηθό θαη θπιιάδηα γηα ην MYSCHOOL κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο 

Γηεύζπλζεο (http://dipe.ira.sch.gr/site/hlektronikes-yphresies/myschool/), ζηελ θαηεγνξία 

Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο->Τπνζηήξημε MySchool.  

 

 

                           ________________________________________________________ 

 

 

Γηα εξσηήζεηο θαιέζηε ζην 2810 529301. Δπεηδή απηέο ηηο εκέξεο ε γξακκή είλαη ζπλήζσο 

θαηεηιεκκέλε ή δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ζε άιιεο ελέξγεηεο (ηνπνζεηήζεηο, απνζπάζεηο, κεηαθηλήζεηο 

θιπ.), πξνηείλεηαη λα θαηαρσξείηε ην αίηεκά ζαο ζην http://dipe.ira.sch.gr/help, όπνπ ηεξείηαη θαη ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο. 

 

 

 

Από ηε Γηεύζπλζε Π.Δ. Ζξαθιείνπ 

 

 

http://dipe.ira.sch.gr/site/hlektronikes-yphresies/myschool/
http://dipe.ira.sch.gr/help

