ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΠΥΣΠΕ 03 Σεπτεμβρίου 2018
Γεωργόπουλος Σωτήρης
Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας
[τηλ. 6973256860 – mail: georgsot@gmail.com]
Συναδέλφισσες -συνάδελφοι,
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

03/09/18

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντή/ντριας σε 4/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας»
Το ΠΥΣΠΕ πρότεινε ομόφωνα την τοποθέτηση Διευθύντριας:
α] στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου για το υπόλοιπο της θητείας από την ανάληψη των
καθηκόντων και μέχρι 31-07-2020 την κα. Τσιατσούλη Δήμητρα ΠΕ70 &
β] στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής για το υπόλοιπο της θητείας από την
ανάληψη των καθηκόντων και μέχρι 31-07-2020 την κα. Κουδούνα Χρυσάνθη ΠΕ70 .

Β.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

04/09/18

Στη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. με θέμα τον προσδιορισμό κενών/υπεραριθμιών των
σχολείων της Δνσης Β΄ Αθήνας δεν συναινέσαμε στον υπολογισμό τους, αφού με βάση της θέσεις
του κλάδου, της ΔΟΕ και των Συλλόγων θέτουμε ως απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν:
1.

ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα,

2.

ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης,

3.

ένας/μία δάσκαλος/α υπεύθυνος/η για κάθε δύο τμήματα ολοήμερου,

4.

κάλυψη συνολικά όλων των πραγματικών κενών από ΟΛΕΣ τις ειδικότητες,

5.

κάλυψη με έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής για κάθε αίτηση σε παράλληλη στήριξη,

6.

ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής

7.

όλες τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα,

8.

δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο

9.

τέλος να υπάρξει χωρισμός όλων των πληθωρικών τμημάτων και να γίνουν δεκτά όλα τα
αιτήματα για χωρισμό (διχοτόμηση ή τριχοτόμηση) τμημάτων όπου αυτά προκύπτουν από
τις εγγραφές ή μετεγγραφές που αιτούνται οι γονείς στις πλησιέστερες σχ. μονάδες του
τόπου κατοικίας τους.

Παραμείναμε στη διαδικασία ως οφείλαμε από τη θέση και την εμπιστοσύνη των
συναδέλφων για τον έλεγχό της και την έγκαιρη ενημέρωση των συναδέλφων/συνασελφισσών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή η σελίδα της Δνσης στο διαδίκτυο παρουσιάζει προβλήματα η
ενημέρωση γίνεται από την ΝΕΑ διεύθυνση: http://dipe-v-ath.blogspot.com/.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβουλευτούν ΕΚΕΊ τους συνημμένους
πίνακες με τα λειτουργικά κενά. Από την παραπάνω διεύθυνση οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
κατεβάσουν και να συμπληρώσουν το Έντυπο Θετικής Δήλωσης Λειτουργικής Υπεραριθμίας και
να το καταθέσουν αυτοπροσώπως στα Γραφεία της Διεύθυνσης στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε.
(Κυρία Βλάμη) μέχρι αύριο Τετάρτη 5-9-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Πάντα στη διάθεσή σας
Γεωργόπουλος Σωτήρης
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας: Γεωργόπουλος Σωτήρης
[τηλ. 6973256860 – mail: georgsot@gmail.com]
Αναπληρωματικός αιρετός Β΄ Αθήνας: Βλαχόπουλος Νίκος
[τηλ. 6973826949 – mail: Vlachopoulosnikos70@gmail.com]

