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ΘΕΜΑ: «Διάφορα υπθρεςιακά κζματα»
Σα ζγγραφα των θεμάτων βρίςκονται ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη:
http://goo.gl/uRyK8b
ΘΕΜΑ 1ο : «Ευχζσ Διευκυντι»
«Σο πνεφμα των Χριςτουγζννων ασ μασ δϊςει ωσ δϊρο: Χαρά, Υγεία, Ευτυχία,
Όνειρα, Χαμόγελα, Δημιουργικότητα, Επιτυχίεσ, Ελπίδα….. για ζναν κόςμο χωρίσ βία,
γεμάτο Αγάπη και Ειρήνη»!!
Καλά Χριςτοφγεννα κι ευτυχιςμζνο το 2017!!!!
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ΘΕΜΑ 2ο : «Αξιολόγθςθ των μακθτϊν ςτα Ενιαίου Σφπου Ολοιμερα Δθμοτικά
χολεία» (Φ.7Α/2635/205091/Δ1/01-12-2016)
ΘΕΜΑ 3ο: «Οδθγίεσ για διαχείριςθ τθσ διδακτζασ φλθσ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ
Αγωγισ» (203218/Δ1/29-11-2016)
ΘΕΜΑ 4ο: «Φαρμακευτικι Αγωγι Μακθτϊν εντόσ χολικοφ Ωραρίου»
Για το στολικό έτος 2016-2017 και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η
τορήγηση υαρμακεστικής αγωγής σε μαθητές, εντός τοσ στολικού ωραρίοσ, ιστύοσν όσα
αναυέρονται στην με αρ. Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 εγκύκλιο τοσ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΘΕΜΑ 5ο: «Αντιφυματικόσ εμβολιαςμόσ ςτα Νθπιαγωγεία» (Γ1α/Γ.Π.οικ. 80404/2710-2016)
ΘΕΜΑ 6ο: «Ζγκριςθ ζρευνασ» (Φ15/1636/206187/Δ1/02-12-2016)
ΘΕΜΑ 7ο : «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν επιμόρφωςθ των εκπ/κϊν
και τθν πιλοτικι εφαρμογι τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ» (210180/Δ2/08-12-2016)
ΘΕΜΑ 8ο: «Τλοποίθςθ Προγράμματοσ Τγείασ με κζμα “Πρόλθψθ παραμορφϊςεωσ
ςπονδυλικισ ςτιλθσ και πζλματοσ” ςτα ςχολεία τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ Διμου
Ηρακλείου»
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικήσ Πολιτικήσ & η Αντιδημαρχία Παιδείασ, λαμβάνοντασ υπόψη
την ζγκριςη με αριθμ. πρωτ. Φ15/2489/196708Δ1 από τη Γενική Δ/νςη πουδϊν
Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπ/ςησ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρηςκευμάτων
για την υλοποίηςη Προγράμματοσ με θζμα: “Πρόλθψθ παραμορφϊςεωσ ςπονδυλικισ
ςτιλθσ & πζλματοσ” ςτα Νηπιαγωγεία και ςτα Δημοτικά χολεία του Δήμου
Ηρακλείου, ενημερϊνουν για τη δυνατότητα ζναρξησ του Προγράμματοσ ςτα ςχολεία
από τον Ιανουάριο 2017. Σα ςχολεία που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν θα πρζπει
να αποςτείλουν εγγράφωσ το αίτημά τουσ ςτην Αντιδημαρχία Κοινωνικήσ Πολιτικήσ με
κοινοποίηςη ςτην Αντιδημαρχία Παιδείασ ζωσ ςτισ 15/01/2017.
ΘΕΜΑ 9ο: «Ζγκριςθ χοριγθςθσ ερωτθματολογίου ςε μακθτζσ ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ
‘Νοιάηομαι και Δρω’»
(Φ.13.1/212655/Δ2)
ΘΕΜΑ 10ο: «Αναηθτιςεισ μακθτϊν»
χετ.: Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.8/2453/196890/Δ1/18-11-2016 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ.
Παρακαλοφμε να μασ ενημερϊςετε μόνο ςε θετική περίπτωςη αν ςτο ςχολείο ςασ
φοιτοφν οι παρακάτω μαθητζσ:


ΝΣΕΜΑ ΑΝΣΖΕΛΑ του Λζοναρτντ και τησ Ολτιάνα, μαθήτρια τησ Εϋ τάξησ



ΝΣΕΜΑ ΚΡΙΣΙΑΝΑ του Λζοναρτντ και τησ Ολτιάνα, μαθήτρια τησ Γϋ τάξησ
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
Αποςτολάκθσ Δθμιτριοσ

2

