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Άρθρο 11, παρ. 1 του Π.∆τος 201/98 

 

Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης 
1. Παιδαγωγικές συναντήσεις -  έλεγχος προόδου 

 

α. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπ/κών για θέµατα αγωγής και αξιολόγησης των 

µαθητών. καθώς και οι συναντήσεις µε τους γονείς πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία 

και ευθύνη του ∆/ντή και εντάσσονται στον ετήσιο και τριµηνιαίο προγραµµατισµό των 

δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στο Σχολικό Σύµβουλο. Στις 

συναντήσεις αυτές µπορεί να µετέχει και o Σχολικός Σύµβουλος. 

β. Οι γονείς των µαθητών ενηµερώνονται κατά το µήνα Σεπτέµβριο από το δάσκαλο της 

τάξης ή και από το διευθυντή για το ωρολόγιο πρόγραµµα. καθώς και για κάθε θέµα 

που αφορά τη λειτουργία του σχολείου, τη διδακτική πράξη, τη συµµετοχή των παιδιών 

στη µαθησιακή διαδικασία, την οργάνωση της τάξης, τις απαιτήσεις του σχoλείου, τις 

προσδοκίες των γονέων και άλλα συναφή θέµατα. 

γ. Η ενηµέρωση των γονέων µετά τη λήξη του τριµήνου γίνεται σύµφωνα µε τα Π.∆. που 

αφορούν την αξιολόγηση και τις εγκυκλίους της ∆/νσης Σπουδών του Υπουργείου 

Παιδείας. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου πραγµατοποιείται. µε 

ευθύνη του ∆/ντή, συνάντηση µε τους γονείς ή κηδεµόνες των µαθητών, στους οποίους 

χορηγείται έλεγχος προόδου, ο τύπος του οποίου καθορίζεται µε υπουργική απόφαση 

σύµφωνα µε την περίπτωση Β (έντυπα) παράγραφος 5 του άρθρου 6 αυτού του Π.∆. Οι 

συναντήσεις µε τους γονείς κατά τάξη ή σχολείο γίνονται σε χρόνο που επιτρέπει τη 

µεγαλύτερη συµµετοχή των γονέων σ’ αυτές και εκτός ωρών διδασκαλίας, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 8 του άρθρου 13του Ν. 1566/85. 

δ. Ο ∆/ντής του σχολείου καλεί το διδακτικό προσωπικό σε έκτακτη συνεδρίαση εκτός 

ωρών διδασκαλίας, πρoκειµένου να συζητηθούν θέµατα που αφορούν τη βελτίωση των 

συνθηκών λειτουργίας του σχολείου ή για να αντιµετωπιστούν καταστάσεις που 

επηρεάζουν αρνητικά την εκπ/κή διαδικασία, 

ε. Κάθε εκπ/κός ορίζει ηµέρα και ώρα συνεργασίας µε τους γονείς των µαθητών µία 

φορά το µήνα. Η ηµέρα και η ώρα συνεργασίας καταγράφονται στο βιβλίο πράξεων του 

διδακτικού προσωπικού και γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς µπορούν να 

επικοινωνούν µε τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήµατα. 

Οι γονείς καλούνται να ενηµερωθούν 
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(1) για τη σχολική εργασία και την πρόοδο των παιδιών τους 

(2) για γενικότερα θέµατα αγωγής και επιµόρφωσης γoνέων 

στ. Συγκεντρώσεις γονέων και κηδεµόνων, τουλάχιστο µια φορά το τρίµηνο, οργανώνει 

το σχολικό συµβούλιο και συντονίζει ο ∆/ντής του σχολείου. Οι συγκεντρώσεις αυτές 

πραγµατοποιούνται προκειµένου οι γονείς: 

(1) να ενηµερωθούν σε θέµατα λειτουργίας του σχολείου και 

(2) να παρακολουθήσουν προγράµµατα επιµόρφωσης        

ζ. Για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων των µαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές 

µαθησιακές δυσκολίες και προβλήµατα συµπεριφοράς, ο δάσκαλος της τάξης 

συνεργάζεται µε το διευθυντή του σχολείου, το σχολικό σύµβουλο και ασφαλώς µε τους 

ενδιαφερόµενους γoνείς, οι οποίοι µπορούν ακόµη να καλούνται και µέσα στην τάξη την 

ώρα του µαθήµατος όταν ο δάσκαλος το κρίνει απαραίτητο. 

Η συνεργασία της σχολικής µονάδας και του σχολικού συµβούλου της ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης, µετά από συνεννόηση µεταξύ τους, µπορεί να επεκτείνεται στο σχολικό 

σύµβουλο της Ειδικής Αγωγής ή και σε άλλους ειδικούς επιστήµονες για την καλύτερη 

δυνατή αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

 
Άρθρο 13, παρ. 1 του Π.∆τος 201/98 

 

Θέµατα λειτουργίας σχολείων 
1. Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων 

α. Ο  σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει σύµφωνα µε την παράγραφο 2 της 

περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11 του Ν. 1566/85 και τα σχετικά πρακτικά καταχωρούνται 

στο αντίστοιχο βιβλίο, όπου υπογράφουν οι συµµετέχοντες. Οι αποφάσεις λαµβάνονται 

κατά πλειοψηφία και δεσµεύουν και όσους µειοψηφούν: Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου - ∆ιευθυντή. Το ίδιο ισχύει και για τις συνεδριάσεις 

του σχολικού συµβουλίου και των κοινών συνεδριάσεων των συστεγαζόµενων 

σχολείων. 

β. Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να 

αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις αρχές της εκπαίδευσης. 

γ. Θέµατα που είναι αντίθετα από τους νόµους και τις κείµενες διατάξεις δεν µπορούν να 

αποτελέσουν αντικείµενα συζήτησης κατά τις συνεδριάσεις. 

δ. Τα συστεγαζόµενα σχολεία διατηρούν την αυτοτέλειά τους και ο σύλλογος 

διδασκόντων κάθε σχολείου πραγµατοποιεί τις προβλεπόµενες συνεδριάσεις. Πέραν 
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απ' αυτές πραγµατοποιούνται κοινές συνεδριάσεις όλων των διδασκόντων των 

συστεγαζόµενων σχολείων για θέµατα που αφορούν την κοινή λειτουργία τους και τη 

συγκρότηση κοινών οµάδων που θα αναλάβουν καθήκοντα και αρµοδιότητες 

(εκδηλώσεις, προγραµµατισµός, εποπτικά µέσα διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, 

εφηµερεύοντες κ.ά.) 

ε. Στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων µπορούν να συµµετέχουν ο Σχολικός 

Σύµβουλος και ο αρµόδιος Προϊστάµενος, ανάλογα µε το αντικείµενο, όταν κρίνεται 

απαραίτητο απ' αυτούς ή καλούνται από το ∆/ντή. 

 


