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Κορωπί, 29/10/2019
Αρ. Πρωτ.: 426

ΠΡΟΣ:
Διευθυντές/ντριες Δημοσίων και Ιδιωτικών
ΔΣ και Ν/γείων των Δήμων Παλλήνης, Παιανίας,
Σπάτων, Αρτέμιδας, Κρωπίας, ΜαρκόπουλουΜεσογαίας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
Σαρωνικού και Λαυρεωτικής
ΚΟΙΝ:
1.
2.
3.

Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας &
Δ/θμιας Εκπ/σης
5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής
Αττικής

ΘΕΜΑ:

«Συντονισμός και απαραίτητες ενέργειες για την αξιολόγηση μαθητών/τριών από το
1ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής»

ΣΧΕΤ. :

α) Ν. 4547, (ΦΕΚ 102 Α΄/ 12-06-2018), «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
β) Η με αριθμ. 211076/ΓΔ4, Υ.Α (ΦΕΚ 5614 Β΄/6-12-/2018), «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ). και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του
προσωπικού τους»
γ) Η με αριθμ. 32078 /ΓΔ4/28-2-2019 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ «Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων
εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών και τη διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις σχολικές μονάδες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
δ) Το με αρ. πρωτ. 69/30-1-2019 έγγραφο του 5ου ΠΕΚΕΣ, «Διαδικασίες και θέματα για την αξιολόγηση μαθητών,
υποστήριξη σχολικών μονάδων και διασύνδεση ΠΕΚΕΣ-ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ-ΟΕΥΜ»

Κατόπιν πολυάριθμων ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, υπενθυμίζουμε
στους Διευθυντές/ντριες και στους Προϊσταμένους/νες των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης ότι, σύμφωνα με τις παραπάνω
σχετικές διατάξεις, τα αιτήματα αξιολόγησης μαθητών/τριων που φοιτούν σε σχολικές μονάδες
αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας και τα οποία κατατίθενται από γονείς ή κηδεμόνες στο 1 ο Κ.Ε.Σ.Υ.
Ανατολικής Αττικής, ικανοποιούνται ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες:
1) Ο γονέας ή κηδεμόνας, καταθέτει ο ίδιος αίτημα προς αξιολόγηση του παιδιού του από την
Υπηρεσία μας, με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο,
άδεια οδήγησης), κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από 10.00 έως 13.00 στα γραφεία του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατ. Αττικής
στην οδό Αδριανού, 26 στο Κορωπί. Οι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν για τα απαραίτητα συνοδευτικά
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν με την υποβολή της αίτησης καθώς και για διαδικαστικά
θέματα, είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς: 210 6028050, 6623107 και 6625697 είτε μέσω Υπηρεσιών του
Διαδικτύου: (mail@1kesy-anatol-att.sch.gr και http://kday-anatol.att.sch.gr/autosch/joomla15/).
2) Μετά την υποβολή αιτήματος αξιολόγησης από τους γονείς ή κηδεμόνες, το Κ.Ε.Σ.Υ. ζητεί από τη
σχολική μονάδα περιγραφική παιδαγωγική έκθεση και αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του
Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο συμπεριλαμβάνονται συνοπτικά βασικά στοιχεία της περιγραφικής
παιδαγωγικής έκθεσης, σχετικά με την μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή, πιθανές άλλες
παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του/της μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της

εφαρμογής αυτών. Η περιγραφική παιδαγωγική έκθεση μαζί με το αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου
Διδασκόντων αποστέλλονται υπηρεσιακά στο Κ.Ε.Σ.Υ. με εμπιστευτικό πρωτόκολλο. Αντίστοιχα, τα
αιτήματα προς αξιολόγηση μαθητών/τριών, τα οποία υποβλήθηκαν πριν την έναρξη λειτουργίας των
Κ.Ε.Σ.Υ., θα εξεταστούν με την προϋπόθεση της ύπαρξης περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης. Στην
περίπτωση απουσίας αυτής, το Κ.Ε.Σ.Υ. θα ζητήσει από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της
συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων.
3) Στην περίπτωση εισήγησης για αξιολόγηση του μαθητή και από τη σχολική μονάδα
(περιλαμβάνονται κυρίως οι περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή/και την σωματική ακεραιότητα των ιδίων, ή /και των συμμαθητών τους,
ή/και του προσωπικού του σχολείου, περιπτώσεις για τις οποίες το σχολείο ζητά αξιολόγηση κατά
προτεραιότητα) κατατίθενται στο Κ.Ε.Σ.Υ. αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του
Συλλόγου Διδασκόντων τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν
από τη σχολική μονάδα, τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων αυτών καθώς και τυχόν βραχυχρόνιο
πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από τη σχολική μονάδα (βλ. δ σχετικό).
Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να απαιτείται η αίτηση των γονέων, η οποία κατατίθεται από τους ίδιους
και όχι από το σχολείο.
Η διεπιστημονική ομάδα του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
περαιτέρω διευκρίνιση και υποστήριξη στο έργο σας σε θέματα ειδικής αγωγής και ενταξιακής
εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε να ενημερωθεί ενυπόγραφα το διδακτικό προσωπικό του σχολείου σας.

1ου

Η Προϊσταμένη του
ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής
Χρυσάνθη Σαρίδου

Συνημμένα
1. Έντυπο περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης
2. Πρότυπο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων

