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               ΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Παρακαλοφμε όπωσ προςζλκετε τθν Δευτζρα 24/10/2011 και ϊρα 2.30 μμ, ςτο Δθμοτικό 

κατάςτθμα επί τθσ οδοφ Γ. Τερτςζτη 51 ςτο Νζο Ψυχικό, προκειμζνου να ςυμμετάςχετε ςτθν  

ςυνεδρίαςθ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΤΧΙΚΟΤ». 

 

Θζματα  ημερήςιασ διάταξησ : 

 

1. Ενθμζρωςθ από Διευκυντζσ Γυμναςίων-Λυκείων για κζματα που απαςχολοφν τισ ςχολικζσ 

μονάδεσ τουσ 

2. υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ για το ποςό που μπορεί να διαχειρίηεται ο κάκε Διευκυντισ 

ςχολείου, για τθν αντιμετϊπιςθ άμεςων αναγκϊν 

3. Παράδοςθ από τουσ Διευκυντζσ του υλικοφ των παλαιϊν ςχολικϊν επιτροπϊν 

(ςφραγίδεσ, βιβλιάρια, μπλοκάκια, κλπ) κακϊσ και ανεξόφλθτων παλιϊν τιμολογίων και 

παραλαβι αυτϊν από τθν Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ νζασ χολικισ Επιτροπισ 

4. Παράδοςθ ςτουσ Διευκυντζσ βιβλία εςόδων-εξόδων και τριπλότυπεσ αποδείξεισ 

πλθρωμϊν 

5. Ενθμζρωςθ από τον ςυνεργάτθ-λογιςτι κο Καρπάκιο για κζματα οικονομικισ - λογιςτικισ 

φφςεωσ που αφοροφν τουσ Διευκυντζσ των ςχολείων 

 



 

6. Διαδικαςία εκλογισ εκπροςϊπου μακθτικισ κοινότθτασ και του αναπλθρωματικοφ του 

7. Λειτουργία «υμβουλίου χολικισ Κοινότθτασ» 

8. υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ, ςχετικά με το αίτθμα τθσ Δθμοτικισ ομάδασ ελλθνικϊν 

παραδοςιακϊν χορϊν τθσ Κοινότθτασ Φιλοκζθσ 

9. Ενθμζρωςθ Διευκυντϊν για το διαγωνιςμό φωτογραφίασ που διοργανϊνεται από το Διμο 

μασ 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΣΙΣΙΚΑ ΒΑΚΙΡΣΖΗ 

 

 

Έκτακτα θζματα : 

1. Οριςμόσ υπεφκυνου οικονομικισ διαχείριςθσ για το πρόγραμμα (τίτλοσ πράξθσ)  «Πρόγραμμα 

πιλοτικθσ ειςαγωγθσ διαδραςτικϊν ςυςτημάτων και ςυναφοφσ εξοπλιςμοφ ςτην τάξη για μια 

ψηφιακά υποςτηριζόμενη διδαςκαλία» που αφορά τα εξισ Γυμνάςια του Διμου Φιλοκζθσ-

Ψυχικοφ» : 1ο Γυμνάςιο Νζου Ψυχικοφ, 2ο Γυμνάςιο Νζου Ψυχικοφ, Γυμνάςιο Ψυχικοφ, Βαρβάκειο 

Γυμνάςιο.. 

2.  Οριςμόσ υπεφκυνου ζργου και υποζργου για το πρόγραμμα (τίτλοσ πράξθσ)  «Πρόγραμμα 

πιλοτικθσ ειςαγωγθσ διαδραςτικϊν ςυςτημάτων και ςυναφοφσ εξοπλιςμοφ ςτην τάξη για μια 

ψηφιακά υποςτηριζόμενη διδαςκαλία» για το 1ο Γυμνάςιο Νζου Ψυχικοφ. 

3. Οριςμόσ υπεφκυνου ζργου και υποζργου για το πρόγραμμα (τίτλοσ πράξθσ)  «Πρόγραμμα 

πιλοτικθσ ειςαγωγθσ διαδραςτικϊν ςυςτημάτων και ςυναφοφσ εξοπλιςμοφ ςτην τάξη για μια 

ψηφιακά υποςτηριζόμενη διδαςκαλία» για το 2ο Γυμνάςιο Νζου Ψυχικοφ. 

4. Οριςμόσ υπεφκυνου ζργου και υποζργου για το πρόγραμμα (τίτλοσ πράξθσ)  «Πρόγραμμα 

πιλοτικθσ ειςαγωγθσ διαδραςτικϊν ςυςτημάτων και ςυναφοφσ εξοπλιςμοφ ςτην τάξη για μια 

ψηφιακά υποςτηριζόμενη διδαςκαλία» για το  Γυμνάςιο τθσ Βαρβακείου χολισ. 

 

 

 


