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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

7.09.17 
ΠΕΜΠΤΗ 

 
2π. 

 Υποδοχή μαθητών.  

 Γνωριμία μαθητών μεταξύ τους και καθηγήτριας/τή με το τμήμα της/του  

 Συμπλήρωση σχετικών εντύπων:                                                            

 α. Σχεδιάγραμμα θέσεων μαθητών                                                      
β.Ανάγκες και επιδιορθώσεις που χρειάζονται στην αίθουσα του τμήματος 

 Γνωριμία μαθητών Α' τάξης με το σχολείο (σχεδιάγραμμα σχολείου)- 

 Κανόνες λειτουργίας σχολείου (ενημέρωση και λεπτομερής συζήτηση 
βάσει φυλλαδίου) 

 Πρακτικές που συμβάλλουν στην καλή επίδοση 

 Εισηγήσεις για ευπρεπισμό της αίθουσας διδασκαλίας 
12.9.17 
ΤΡΙΤΗ 

  Α΄ Διάλλειμα. Συνάντηση κ Δημητρίου Α. ΒΔ, με Υπεύθυνους  
                      Τμημάτων:Α5,Β5,Γ4,Γ6 

 Β΄ Διάλλειμα. Συνάντηση κ Ομήρου Μ. ΒΔ, με Υπεύθυνους   Τμημάτων:Α1,Α3,Γ3 
13.9.17 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

  Α΄ Διάλλειμα. Συνάντηση κ Πετράκη Στ. . ΒΔ, με Υπεύθυνους  
                           Τμημάτων: Α2,Β1,Β2,Β4  

 Β΄ Διάλλειμα. Συνάντηση κ Ροΐδη Μ. ΒΔ, με Υπεύθυνους Τμημάτων: Γ1,Γ2,Γ5 
14.9.17 
ΠΕΜΠΤΗ 

  Α΄ Διάλλειμα. Συνάντηση κ Φυλακτού Δ. ΒΔ, με Υπεύθυνους Τμημάτων: Α4,Α7,Β4 
 

15.9.17 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

  Α΄ Διάλλειμα. Συνάντηση κ Χάσαπη Χ.  ΒΔ., με Υπεύθυνους Τμημάτων: Α6,Β3,Β6 

συνεχές   Συμπλήρωση του Φακέλου του Τμήματος με τα διάφορα έντυπα. 
26.9.17 
ΤΡΙΤΗ 

 
1π. 

 

 Πρώτη ενημέρωση μαθητών για τους στόχους της χρονιάς και τους 
εσωτερικούς στόχους του σχολείου 

 Κανόνες λειτουργίας σχολείου  

 Ενημέρωση και προετοιμασία  των μαθητών για τη διεξαγωγή 
δημοκρατικών εκλογών.  

 Έμφαση στις σχετικές πρόνοιες των κανονισμών για τα Μαθητικά 
Συμβούλια. 

 Εμβάθυνση σε έννοιες όπως η ενδοσχολική δημοκρατία, η 
αντιπροσωπευτικότητα, η αξιοκρατία και γενικά καλλιέργεια της 
πολιτότητας. 

27.9.17 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

 
1π. 

 

 Εκλογή Συμβουλίων Τμημάτων 

 Ελεύθερη άσκηση Ψήφου   

 Το Συμβούλιο Τμήματος καταρτίζεται σε σώμα - κατανομή καθηκόντων 

 Οδηγίες για την εκλογή των αντιπροσώπων των τριών τάξεων  

 Επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη-  
Α. Φιλαγνωσία 
Β. Πρόγραμμα και οδηγίες 

18.9.17-
19.10.17 

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
Στις συνεδρίες συμμετέχουν όλοι οι διδάσκοντες σε κάθε τμήμα, η 
Σύμβουλος και ο οικείος Β.Δ. Ο/Η Υπεύθυνος/η  Τμήματος σε  
συνεργασία με το γραφείο ΣΕΑ και την παιδαγωγική ομάδα: φροντίζει να 
ενημερωθεί για την υγεία,  την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση  
των μαθητών του/της, καθώς και ειδικές περιπτώσεις παιδιών που έχουν 
ιδιάζουσα συμπεριφορά ή παρουσιάζουν προβλήματα. Δε γίνεται 
αναφορά στην επίδοση των μαθητών. Το πρακτικό της συνεδρίας 
κατατίθεται στον φάκελο του τμήματος και αντίγραφό του υποβάλλεται 
στον  υπ. ΒΔ του τμήματος και στον  Διευθυντή το αργότερο μέχρι 
23.10.17. 

6.10.17 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
1π. 

 Στόχοι σχολικής χρονιάς:  η εμπλοκή του τμήματος 

 Εσωτερικοί Κανονισμοί Σχολικής  Χρονιάς (εισηγήσεις Μ.Σ.) 

 Πρόγραμμα Δ.Δ.Κ -  Λειτουργία και Συγκρότηση Ομίλων  
 Ενημέρωση μαθητών για τους Ομίλους και  Δηλώσεις 



 Πρόγραμμα Δ.Δ.Κ -  Ενημέρωση μαθητών για τους εκδρομικούς  χώρους 
της Εκπαιδευτικής εκδρομής   
 Συμπεριφορά των εκδρομέων  

 Πρόγραμμα Δ.Δ.Κ -  Εκκλησιασμοί και Εκδηλώσεις 
Α. Η σημασία τους στη σχολική ζωή 
Β. Συμπεριφορά και οργάνωση τμήματος 

 Ημέρες και ώρες συνάντησης Καθηγητών με Γονείς/Κηδεμόνες-επίδοση 
προγράμματος   

 Ενημέρωση για ενδοσχολικούς διαγωνισμούς και για  τα προγράμματα 
που συμμετέχει το σχολείο μας (Περιβαλλοντικό, Ευ ζην, Ευρωπαικά). 

 Οικονομική Ενίσχυση του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και 
Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ). Η συλλογή των εισφορών  σε  εθελοντική βάση από 
το Μ.Σ. 

11.10.17 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

 
1π. 

 Πρόγραμμα Δ.Δ.Κ - Ενημέρωση  και δηλώσεις μαθητών για  τον Όμιλο 
τους 

 Εσωτερικοί Κανονισμοί Σχολικής  Χρονιάς - Παράδοση τεύχους 
εσωτερικών κανονισμών στους μαθητές και σχετική συζήτηση 

 Ενημέρωση τελειοφοίτων για τα βραβεία 

 Ενδοσχολικοί Διαγωνισμοί Τμημάτων (καθαριότητας κ.α.) 

 Ενημέρωση μαθητών για τις προσεχείς εκδηλώσεις 
10.11.17 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
1π. 

 Οδηγίες για τις ενέργειες των  μαθητών του τμήματος  σε περίπτωση 
συναγερμού και έκτακτης  ανάγκης (σεισμού, πυρκαγιάς, κτλ). 

 Πρόγραμμα Δ.Δ.Κ - Ο εθελοντισμός στην εποχή μας 
Προτάσεις για ανάληψη εθελοντικών πρωτοβουλιών στα πλαίσια της 
εβδομάδας εθελοντισμού 

 Η εμπλοκή των μαθητών στην έκδοση του περιοδικού 
1/12/2017 -
14/12/2017 

  Παιδαγωγικές Ομάδες -επίδοση. Το πρακτικό της συνεδρίας κατατίθεται 
στον φάκελο του τμήματος και αντίγραφό του υποβάλλεται στον  υπ. ΒΔ 
του τμήματος και στον  Διευθυντή το αργότερο μέχρι 18.12.17. 

20.12.17 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

  Συνάντηση Καθηγητών με  Γονείς ( 13.00-14.45) 

22.12.17 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
20’ 

 Το πνεύμα των Χριστουγέννων και η σύγχρονη εποχή 

 Κληρώσεις 
10.1.18 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

 
1π. 

 Πορεία Μακαρίου  

 Υπενθύμιση κανονισμών που αφορούν στη φοίτηση (Β΄Τετραμήνου) 

 Πρόγραμμα Δ.Δ.Κ – Β΄ Εκδήλωση Ομίλων  
Ενημέρωση – Οδηγίες-Οικονομικές διευθετήσεις 

 Διάλεξη για την εφηβεία – Α΄τάξη 
1.2.18 
ΠΕΜΠΤΗ   

 
 

 Οργάνωση τμήματος για ελεύθερες δραστηριότητες Τσικνοπέμπτης  

 Οδηγίες για 2η Άσκηση Πολιτικής Άμυνας 

 Οδική Ασφάλεια 

 Πρόγραμμα Φωτογράφισης- οδηγίες 
9.3.17 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
1π. 

 Η εμπλοκή των μαθητών στην έκδοση του περιοδικού 

 Ενδοσχολικοί Διαγωνισμοί Τμημάτων (καθαριότητας κ.α.) 

18.4.18 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

  Αξιολόγηση ΔΔΚ 

2-15/5/18   Παιδαγωγικές Ομάδες 

9.05.18 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

 
1π. 

 Οδηγίες για την επανάληψη και γενικά προετοιμασία για τις εξετάσεις 

 Τακτοποίηση υποχρεώσεων μαθητών προς το σχολείο (βιβλίων 
βιβλιοθήκης ) 

 Οδηγίες για Τελική  Εκδρομή. Κλείσιμο ταμείου τμήματος. 

 Οδηγίες για  τις επισκέψεις  στο σχολείο μας  από μαθήτριες /τές 
 Δημοτικών Σχολείων  

18.5.18 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

15’  Προγράμματα τελικών εξετάσεων 

 Πληροφόρηση βαθμών Β' τετραμήνου 

 Τελευταία συνάντηση με  τον/την Υπεύθυνο/η Τμήματος 

                                                                                                                                                                                    ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                                                                          


