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ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Δημόσιες & Ιδιωτικές

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική υποβολή απολογιστικού εντύπου προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό
έτος 2016-17»
Για λόγους διευκόλυνσης και κυρίως εξοικονόμησης πόρων (χαρτί, μελάνι κτλ.) παρακαλούμε για την
ηλεκτρονική συμπλήρωση του απολογιστικού εντύπου για τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Μπορείτε να βεβαιωθείτε για τα στοιχεία των προγραμμάτων από τον επισυναπτόμενο πίνακα των
εγκεκριμένων προγραμμάτων.
Για κάθε κατηγορία προγράμματος υπάρχει διαφορετικό έντυπο που θα το βρείτε στους παρακάτω
συνδέσμους (μπορείτε να πατήσετε πάνω τους πατώντας το πλήκτρο Ctrl και θα εμφανιστεί ένα χεράκι ή
να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση):
Αγωγή Υγείας:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf33ZLDV1jxfHii0MGQ5nKlJfPdarbjumOff4C0nDzHb
2YlcA/viewform
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-

vX5Q4LgMeqRFHh7Ne84wUidk718AbtyNtM7QpHcVITlCGg/viewform
Πολιτιστικά Θέματα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6dFO1Rtmlqn_2mN7rIemJKC4zcDoWgKsgPo75DD-2wmQ5A/viewform
Οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους θα βρείτε πάνω στη φόρμα.

Αντίγραφο των απαντήσεών σας θα σταλεί στο mail που θα δηλώσετε στη φόρμα.
Στις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων θα αποσταλεί μόνο ένα έγγραφο από τη Διεύθυνση του
σχολείου σύμφωνα με την α.π. 170596/ΓΔ4/13-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (ηλεκτρονικά στο
politistika@dipe-anatol.att.sch.gr) με το εξής περιεχόμενο:

«Βεβαιώνεται ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα απολογιστικά των παρακάτω εγκεκριμένων
προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ανά δράση, τα οποία και ολοκληρώθηκαν, προκειμένου να
εκδοθούν οι βεβαιώσεις υλοποίησης προγράμματος για κάθε εκπαιδευτικό:
Αγωγή Υγείας: Τίτλος Προγράμματος…..,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:……,
Πολιτιστικά Θέματα:…..
Σας ενημερώνουμε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι προγράμματα:……………………».

Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά το τρέχον σχ.έτος κάθε εκπαιδευτικός μπορούσε να συμμετέχει στην
εκπόνηση έως

2 προγραμμάτων και σε κάθε πρόγραμμα μπορούσαν να συμμετέχουν έως 3

εκπαιδευτικοί.
Η υποβολή των απολογιστικών και η αποστολή της βεβαίωσης του Διευθυντή πρέπει να ολοκληρωθεί
μέχρι τις 20 Ιουνίου, ώστε οι βεβαιώσεις των εκπαιδευτικών να είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα της Δ/νσης http://dipe-anatol.att.sch.gr/ στις 10 Ιουλίου 2017.

Οι Υπεύθυνες είναι στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια, υποστήριξη, διευκρίνιση και παρατήρηση και σας
ευχαριστούν για τη συμμετοχή σας στην υλοποίηση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και
για όλη τη συνεργασία κατά τη διάρκεια του φετινού σχολικού έτους.
Παρακαλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Η Διευθύντρια
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής
κ.α.α.

Ευφροσύνη Λιόντου

