3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟ
ΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Σε κάθε Πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων θα πρέπει να α‐
ναγράφεται:
• η ημέρα και ώρα συνεδρίασης του συλλόγου( πρέπει να γίνεται ε‐
κτός ωραρίου διδασκαλίας).
• το είδος της επίσκεψης ‐ εκδρομής,
• ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στην επίσκεψη και το
σύνολο των εγγεγραμμένων στο τμήμα, την τάξη ή το σχολείο.
• ότι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών
που συμμετέχουν στην επίσκεψη έχουν συγκεντρωθεί και φυλάσσονται
στο Γραφείο του Διευθυντή.
• οι συνοδοί καθηγητές ( οι αναπληρωτές) καθώς και ο αρχηγός της
εκδρομής,
• Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ο χρόνος και ο τόπος, η
ώρα αναχώρησης και επιστροφής, καθώς και τα μέσα μεταφοράς που
θα χρησιμοποιηθούν.
• Σε περίπτωση προσθήκης ή διαγραφής μέρους του πρακτικού θα
πρέπει αυτό να αναγράφεται στο πλαίσιο, όπου θα υπάρχει σφραγίδα
του σχολείου και μονογραφή του διευθυντή.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Όταν απαιτείται δήλωση του κηδεμόνα για την συμμετοχή σε
εκδρομή, αυτή πρέπει να δίδεται αφού σ' αυτόν κοινοποιηθεί το
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Η εκκίνηση των εκδρομών δεν μπορεί να γίνει πριν τις 6 π.μ. και η
άφιξη στον προορισμό το αργότερο μέχρι τις 10 μ. μ. Εξαίρεση γίνεται μό‐
νο στην περίπτωση χρήσης και δεύτερου μεταφορικού μέσου και με την
έκδοση σχετικής απόφασης του Νομάρχη.
• Για την επιλογή του πρακτορείου προβλέπεται η συγκρότηση Επι‐
τροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών της οποίας μάλιστα
πρέπει να είναι συνοδοί‐εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν από το Σύλλογο
Διδασκόντων, πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να έχει προηγηθεί
συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων για την εκλογή τους.
• Όταν η εκδρομή έχει διανυκτέρευση πρέπει να γίνεται καταχώρηση
στον survey.
• Για μετακίνηση με πούλμαν πρέπει να ενημερώνουμε εκ των προτέ‐
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ρων την τροχαία για τον έλεγχο πριν την αναχώρηση.
• Για την πραγματοποίηση της εκδρομής πρέπει οπωσδήποτε να έ‐
χουμε την απόφαση έγκρισης και την απόφαση μετακίνησης των εκπαι‐
δευτικών ή κοινή απόφαση και των δύο.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Πράξη 12η …………………….

Σήμερα 15 Νοεμβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:15 μμ , στο γρα‐
φείο καθηγητών συνεδρίασε ο σύλλογος των καθηγητών του 3ου Γενικού
Λυκείου Σταυρούπολης με πρόεδρο το Διευθυντή του Σχολείου κο Ιωάννη
Βλυσσίδη με θέμα: πχ «Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα πλαίσια , Εκ
παιδευτικών ανταλλαγών, με τη Μεγάλη του Γένους Σχολή» στην Κωνστα
ντινούπολη»
Ο σύλλογος των καθηγητών συνεδρίασε σε απαρτία και αφού έλαβε
υπόψη του :
1. τις παρακάτω Υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους :
I. 29525/1/22‐3‐2006 ΥΠΕΠΘ
II. 45784/ΙΑ/07‐05‐2007 (Φ.Ε.Κ. 831, τ. Β΄/25‐05‐2007) Υ.Α.
III. 75145/ΙΑ/11‐07‐2007.
IV. Εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ που αναφέρονται στην ασφαλή μετακί‐
νηση των μαθητών. (πχ Γ2/26233/13‐03‐2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
στο
Γ2/23956/07‐03‐2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ. την καταχώρηση
http://survey..sch.gr , έλεγχος τροχαίας κτλ)
2. Την πρόσκληση της «Μεγάλης του Γένους Σχολής»
3. Τις δηλώσεις των πενήντα δύο (52) γονέων για συμμετοχή των μα‐
θητών στην εκδρομή.
4. Την επιθυμία των καθηγητών να συνοδεύσουν την εκδρομή ,
αποφασίζει ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία
την πραγματοποίηση πενθήμερης
εκπαιδευτικής επίσκεψης στην
…………………. από …………. 2009 έως ………………. 200…...
5. Αρχηγός της εκδρομής είναι ο/η μόνιμος εκπαιδευτικός κος / κα
……………………………… ……………………….. κλάδου ΠΕ και συνοδοί οι παρακά‐
τω μόνιμοι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων μα‐
θητών:
1)…………………………… ΠΕ
2 ) …………………………… ΠΕ
3) …………………………… ΠΕ
4)…………………………… ΠΕ
5) ………………………… ΠΕ
• Αναπληρωματικοί ορίσθηκαν οι παρακάτω μόνιμοι εκπαιδευτικοί .
1)……………………………………………….. ΠΕ 2 ) …………………………… κτλ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ

Σελίδα 3

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σε περίπτωση αδυναμίας του αρχηγού τη θέση του αναλαμβάνει ο 1ος
συνοδός κοκ.
Στην εκδρομή συμμετέχουν οι παρακάτω μαθητές: ( γράφουμε τα
ονοματεπώνυμα και τα τμήματα Γ.Π. όλων των μαθητών)
1……………………
2. ………………………κτλ
• Για την διενέργεια του διαγωνισμού επιλογής πρακτορείου ορίζο‐
νται οι παρακάτω δύο συνοδοί καθηγητές: α) ………………………….. β)
……………….
• Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το εξής:
Αναγράφεται λεπτομερειακά ο σκοπός και το πρόγραμμα κάθε ημέρας
χωριστά , από την αναχώρηση έως την επιστροφή, πχ Δευτέρα 20 Μαρτίου
2006. Συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου στις 06:30 πμ και επιβίβαση
στα πούλμαν κτλ.
• Οι συμμετέχοντες μαθητές κατά τάξη και τμήμα αναφέρονται στην
επισυναπτόμενη κατάσταση.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ
Θεσσαλονίκη
Αριθμ Πρωτ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

To
3Ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Δ.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΔΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3ο ΓΡΑΦΕΙΟ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 21
ΤΚ 56431 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

ΤΗΛ
FAX
email

2310 659261
2310 659261
mail@3lyk‐stavroup.thess.sch.gr

ΚΟΙΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ

ΣΧΕΤ:

Πχ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ

Γ7/16065/14‐02‐2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
125777/Γ2/6‐11‐2007 ΥΠΕΠΘ.
4115/Γ7/16‐01‐04 ΥΑ (ανακοινοποίηση στο ορθό με την : 15170/Γ7/11‐2‐
2004)
13324/Γ2/7‐2‐2006 ΥΑ.
Εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ που αναφέρονται στην ασφαλή μετακίνηση των μαθη‐
τών. (πχ Γ2/26233/13‐03‐2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ2/23956/07‐03‐2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Σας στέλνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση τριή‐
μερης περιβαλλοντικής εκδρομής στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια εγκε‐
κριμένου περιβαλλοντικού προγράμματος από 5/5/2009 έως 7/5/2009
για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος « γράφουμε τον τίτλο
του προγράμματος»
1. Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου προς τον Προϊστάμενο.
2. Πρόσκληση ξένου σχολείου ή φορέα υποδοχής, αίτηση συμμετοχής
σε διεθνείς εκδηλώσεις ή συνέδρια
3. Ακριβές αντίγραφο της πράξεως του Συλλόγου των καθηγητών
του Σχολείου, για τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσε‐
ων.
4. Βεβαίωση του Διευθυντού του Σχολείου στην οποία αναφέρεται η
παραλαβή των υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων των μαθητών.
( Στην ίδια βεβαίωση γράφεται και ο αριθμός των συμμετεχόντων
μαθητών και το ποσοστό επί του συνόλου της τάξεως ή του σχο‐
λείου αν αυτό απαιτείται)
5. Κατάσταση με του με τα ονόματα των συμμετεχόντων καθηγη‐
τών και μαθητών.
6. Αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.( στο πρακτικό)
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Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας
Διευθυντής
Ι. Βλυσσίδης
Φυσικός Ρ/Η
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