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Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θέματα: 1. Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο
2. Συνήθης Έκθεση (Τύπος Β΄)
3. Παραγγελίες ενδεικτικών
Αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα πληροφορείστε τα ακόλουθα:
1.

Σας αποστέλλεται, συνημμένα, έντυπο Ατομικού Πληροφοριακού Δελτίου* το
οποίο, σύμφωνα με τους περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρησης και
Αξιολόγησης) Κανονισμούς του 1976, πρέπει να συμπληρώσετε τόσο εσείς όσο και
όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που έχουν έδρα τους το σχολείο σας. Τα
έντυπα συμπληρωμένα, εις διπλούν, πρέπει να υποβληθούν μέσω σας στο οικείο
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας όχι αργότερα από την 31η Μαΐου 2010.

2.

Παρακαλείσθε, επίσης, όπως συμπληρώσετε τη συνημμένη Συνήθη Έκθεση
(Τύπος Β΄)*, εις διπλούν, για κάθε δάσκαλο που έχει έδρα το σχολείο σας και
δικαιούται Έκθεση Β΄, με βάση τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών. Οι Εκθέσεις
πρέπει να αποσταλούν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας όχι αργότερα από
την 31η Μαΐου 2010.

3.

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διαφοροποίηση των εντύπων
που σας αποστέλλονται (Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο, Συνήθης Έκθεση). Εάν ο
χώρος που υπάρχει δεν είναι αρκετός, τότε να συμπληρώσετε στο χώρο που
υπάρχει όσα μπορείτε και να επισυνάψετε σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού τα
υπόλοιπα.

4.

Τις παραγγελίες σας σε ενδεικτικά παρακαλείστε να τις υποβάλετε στην Αποθήκη
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Αποθήκη Υ.Π.Π., 25ης Μαρτίου 24, 2234
Λατσιά) πάνω στον τύπο Υ.Π.Π.50. Υπενθυμίζεται ότι δε θα αποσταλούν
απολυτήρια για τους μαθητές της Στ΄ τάξης αλλά θα πρέπει να τα εκτυπώσετε
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ηλεκτρονικά μέσα από τη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα του ΚΕΕΑ. Για τη
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, με στόχο την εκτύπωση των
απολυτηρίων, θα σας αποσταλούν σχετικές οδηγίες στις αρχές Μαΐου 2010.

(Αλ. Κουράτος)
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

* Σημείωση: Τα συγκεκριμένα έντυπα παρακαλείσθε να τα πολλαπλασιάσετε σύμφωνα με τις
ανάγκες του σχολείου σας.

Κοιν. : Γ.Ε.Δ.Ε.
: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Διευθύνουσα Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης
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