
MYSCHOOL – ΕΝΕΡΓΕΘΕ ΕΝΑΡΞΗ 2018-2019    

(ΔΗΜΟΣΘΚΑ ΥΟΛΕΘΑ – επηέκβξηνο 2018) 
 

Καιεκέξα θαη θαιή ζρνιηθή ρξνληά.  

 

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

εγγξαθή ησλ καζεηώλ ηεο Α΄ ηάμεο  θαη ην αλέβαζκα ησλ ππνινίπσλ ζην λέν ζρνιηθό έηνο, ζα πξέπεη 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Αλ έρεηε εθθξεκόηεηα κε θάπνηνλ καζεηή ηεο Α΄ ηάμεο, ηνλ νπνίν δελ έρεηε αθόκα εληάμεη ζην 

δπλακηθό ηνπ ζρνιείνπ ζαο, επηθνηλσλήζηε κε ην Νεπηαγσγείν όπνπ θνίηεζε πέξπζη. Αλ ηνλ καζεηή 

απηόλ ηνλ έρεη πάξεη άιιν Δεκνηηθό ρνιείν, ζα πξέπεη λα ζαο θάλεη αίηεκα κεηεγγξαθήο. ε θακία 

πεξίπησζε δε ζα θάλεηε «Νέα εγγξαθή».  

 

ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ γίλεηαη κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ην παηδί δελ ππάξρεη θαζόινπ ζην ζύζηεκα 

π.ρ. έξρεηαη από ζρνιείν ηνπ εμωηεξηθνύ ή από ηδηωηηθό Νεπηαγωγείν πνπ δελ ελεκέξωζε ην 

MYSCHOOL ηελ πεξαζκέλε ζρνιηθή ρξνληά. 

 

●  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. 

 

●  Αλ έρεηε καζεηή πνπ ζα επαλαιάβεη ηελ ηάμε, αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο:   

 

http://dipe.ira.sch.gr/site/wp-content/uploads/2015/01/EPANAFOITHSH.pdf 

 

●  Οινθιεξώζηε όπνηα ηπρόλ εθθξεκόηεηα έρεηε ζρεηηθά κε κεηεγγξαθέο καζεηώλ.  

 

●  Εθηόο απξνόπηνπ ζα πξέπεη λα έρεηε ήδε δεκηνπξγήζεη από ηνλ Θνύλην ηκήκαηα Γεληθήο Παηδείαο 

θαη  Ξέλσλ Γισζζώλ θαη λα έρεηε θαηαλείκεη ηνπο καζεηέο ζε απηά. Ειέγμηε απαξαηηήησο ζηελ 

θαξηέια θάζε ηκήκαηνο (ΥΟΛΘΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΜΗΜΑΣΧΝ) όηη νη ώξεο καζεκάησλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε ηκήκα είλαη νη ζσζηέο, ζύκθσλα κε ην Εβδνκαδηαίν Χξνιόγην Πξόγξακκα.  

 

●  πλερίζηε κε ηε  δεκηνπξγία  ηκεκάησλ Οινήκεξνπ θαη Πξόσξεο Τπνδνρήο  (αλ έρεηε) θαη 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ηκήκαηνο απαηηείηαη. Καηόπηλ  πξνρσξήζηε ζηελ αληίζηνηρε θαηαλνκή ησλ 

καζεηώλ (ΜΑΘΗΣΕ – ΕΓΓΡΑΦΕ ΜΑΘΗΣΧΝ – ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΧΝ Ε ΣΜΗΜΑΣΑ).  

 

ΠΡΟΟΥΗ: Γηα λα κπνξέζεηε λα θαηαλείκεηε ηνπο καζεηέο ζηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ, ζα 

πξέπεη νπωζδήπνηε πξνεγνπκέλωο λα έρεηε δειώζεη γηα θάζε καζεηή ηελ ώξα απνρώξεζεο 

(ΜΑΘΗΣΕ – ΕΓΓΡΑΦΕ ΜΑΘΗΣΩΝ – ΜΑΖΘΚΗ ΚΑΣΑΥΩΡΘΗ ΩΡΑ ΑΠΟΥΩΡΗΗ 

ΜΑΘΗΣΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ). Δηαθνξεηηθά, δε ζα κπνξέζεηε λα ηζεθάξεηε 

ηα θνπηάθηα πνπ πξέπεη.  

Έλαο βαζηθόηαηνο θαλόλαο ζην MYSCHOOL είλαη όηη κόιηο δεκηνπξγήζνπκε έλα ηκήκα 

νπνηνπδήπνηε ηύπνπ, ακέζωο κεηά θαηαλέκνπκε ζε απηό ηνπο καζεηέο ηνπ.  

http://dipe.ira.sch.gr/site/wp-content/uploads/2015/01/EPANAFOITHSH.pdf


 

Γηα λα βεβαησζείηε όηη ε θαηαλνκή ησλ καζεηώλ ζε θάζε ηύπν ηκήκαηνο έγηλε ζσζηά, ειέγμηε ηνπο 

πίλαθεο ζηε ΥΟΛΘΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΜΑΘΗΣΘΚΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ επηιέγνληαο ηνλ εθάζηνηε ηύπν 

ηκήκαηνο.  

 

●  Όζνλ αθνξά ην Οινήκεξν, ππελζπκίδεηαη όηη: Αλ έρεηε ακηγέο ηκήκα π.ρ. κόλν Α΄ ηάμε, ζα ην 

δεκηνπξγήζεηε ζηε ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΜΗΜΑΣΧΝ. Αλ πξόθεηηαη γηα ηκήκα πνπ απνηειείηαη από δύν ή 

πεξηζζόηεξεο ηάμεηο (ε ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε), ζα δνπιέςεηε ζην ΥΟΛΘΚΗ ΜΟΝΑΔΑ -  

ΤΝΔΘΔΑΚΑΛΘΕ ΠΟΛΤΣΑΞΘΚΧΝ ΟΜΑΔΧΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. Ο ηξόπνο 

δεκηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ απηώλ πεξηγξάθεηαη εδώ:   

 

http://dipe.ira.sch.gr/site/wp-content/uploads/2015/01/DS_POLYTAXIKES_OMADES.pdf 

 

…αιιά θαη ζηνλ «ύληνκν νδεγό γηα νκάδεο ζπλδηδαζθαιίαο» (ζην επάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο – κπιε 

κπάξα).  

 

● Πξηλ ζπλερίζνπκε, θάηη πνιύ βαζηθό: 

 

●  ρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο: 

 

Πεγαίλνληαο ΠΡΟΧΠΘΚΟ – ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΧΝ ΣΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΟΤ θαη 

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

Επηιέγνληαο 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.  

 

Είλαη 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 Δηεύζπλζεο 

(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 «Απνπζίεο 

εξγαδόκελνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ηελ ηνπνζέηεζε», 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 Δηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Η Δηεύζπλζε, γηα  λα βνεζήζεη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, θνθθηλίδεη όζα νλόκαηα 

κπνξεί θαη γηα ηα νπνία έρεη εγθαίξσο ζηνηρεία (απνζπάζεηο εληόο θαη εθηόο ΠΤΠΕ, 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 ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΧΝ ΣΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΟΤ. Γηα θάζε 

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

θειηά  ΑΡΘΘΜΟ θαη ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΑΝΑΛΗΦΗ, πνπ αθνξνύλ ηα «ηνηρεία Πξάμεο Αλάιεςεο»: 

Ειέγμηε νπωζδήπνηε ζηα γεληθά ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  (ΦΟΡΕΘ – Ο ΦΟΡΕΑ ΜΟΤ)  

όηη έρεη ζπκπιεξωζεί ζωζηά ην θειί «Λεηηνπξγηθόηεηα». Ο αξηζκόο απηόο ζα πξέπεη λα 

ζπκθωλεί κε ην ζύλνιν ηωλ ηκεκάηωλ Γεληθήο Παηδείαο, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ θέηνο θαη 

έρεηε δεκηνπξγήζεη ζηε ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ.   

 

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

 

http://dipe.ira.sch.gr/site/wp-content/uploads/2015/01/DS_POLYTAXIKES_OMADES.pdf


 

 

 

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

δώζαηε όηαλ πξσηνθνιιήζαηε ηελ αλαθνξά αλάιεςεο.  

 

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

ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο επεηδή δε ζα εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα.  

 

 

●  ηηο αηνκηθέο θαξηέιεο ησλ Δηεπζπληώλ πξέπεη λα ελεκεξσζεί ε κείσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο 

(«Λεπηνκέξεηεο σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ εξγαδόκελνπ»), κε βάζε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Από 

θέηνο ην σξάξην ησλ Δηεπζπληώλ έρεη σο εμήο: 

 

Δηεπζπληέο 6/ζέζησλ κέρξη θαη 9/ζέζησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ: ώξεο δηδαζθαιίαο 10. 

 

Δηεπζπληέο 10/ζέζησλ θαη 11/ζέζησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ: ώξεο δηδαζθαιίαο  8. 

 

Δηεπζπληέο 12/ζέζησλ θαη πάλσ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ: ώξεο δηδαζθαιίαο  6. 

 

Τπελζπκίδεηαη όηη ζην θειί  «Ώξεο / εβδνκάδα» δελ πεξληνύληαη νη ώξεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ αιιά νη ώξεο κείωζεο ηνπ ωξαξίνπ ηνπ π.ρ. Δηεπζπληήο κε ππνρξεσηηθό σξάξην 21 

ώξεο, ν νπνίνο ζα δηδάζθεη 6 ώξεο, πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ζην ελ ιόγσ πεδίν ηνλ αξηζκό 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ΠΡΘΝ ζπλδεζείηε, 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 

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

Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο->Τπνζηήξημε MySchool.  

 

15 

    1/9/2018     31/8/2019 

Από ηε θεηηλή ζρνιηθή  ρξνληά ην ωξάξην ηωλ ππνδηεπζπληώλ κεηώλεηαη θαηά δύν ώξεο. Θα 

θάλεηε ινηπόλ αληίζηνηρε θαηαρώξηζε ζηελ θαξηέια ηωλ ζπλαδέιθωλ βάδνληαο ζην θειί 

«Ώξεο/εβδνκάδα» ηνλ αξηζκό 2.  
  

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


 

                           ________________________________________________________ 

 

 

Γηα εξσηήζεηο θαιέζηε ζην 2810 529301. Επεηδή 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 Δηεύζπλζε Π.Ε. Ηξαθιείνπ 

 

http://dipe.ira.sch.gr/help

