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ΠΡΟΣ

(Πληροφορίες για τα σχολεία στα
κατά τόπους ΚΕ. ΠΛΗΝΕΤ )

-

-

Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Εκπαίδευσης όλης της χώρας
∆/νσεις Β/θµιας Εκπ/σης όλης
της χώρας
Γυµνάσια και Ενιαία Λύκεια
όλης της χώρας (δια των ∆/νσεων
Β/θµιας Εκπ/σης)
ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ όλης της χώρας (δια
των ∆/νσεων Β/θµιας Εκπ/σης)

ΘΕΜΑ: - Επιλογή και Ορισµός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και
Εφαρµογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυµνασίων και Ενιαίων Λυκείων.
- Εφαρµογή Τρίωρης Εργαστηριακής απασχόλησης του Υπεύθυνου
Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ
∆ιαδικασία Επιλογής και Ορισµού του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

1.

Η επιλογή του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. γίνεται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους, κατά

τη συνεδρίαση για την κατανοµή των εξωδιδακτικών εργασιών του συλλόγου

διδασκόντων του Γυµνασίου ή του Ενιαίου Λυκείου στο οποίο υπάγεται το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει έναν εκπαιδευτικό από αυτούς οι οποίοι

διδάσκουν τα µαθήµατα Πληροφορικής ( κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20 ),
ως Υπεύθυνο για κάθε Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. του σχολείου.

Η πρόταση για τον Υπεύθυνο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. διαβιβάζεται στην οικεία ∆ιεύθυνση

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Ο ∆ιευθυντής της οικείας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε απόφασή του ορίζει τον

Υπεύθυνο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. για ένα διδακτικό έτος (αν ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ είναι

αναπληρωτής, η θητεία του διαρκεί όσο ο χρόνος αναπλήρωσης).

Η απόφαση κοινοποιείται στο σχολείο και στη ∆/νση ΣΕΠΕ∆ / Τµήµα ΣΤ’ Μελετών του

ΥΠΕΠΘ.

2.

Προϋποθέσεις επιλογής

Ως Υπεύθυνος Σ..Ε.Π.Ε.Η.Υ. επιλέγεται εκπαιδευτικός , κατά προτίµηση ειδικότητας

πληροφορικής, ο οποίος υπηρετεί στη σχολική µονάδα στην οποία ανήκει το εργαστήριο

και δεν έχει οριστεί υπεύθυνος άλλου εργαστηρίου.

Όταν στην σχολική µονάδα υπηρετούν περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί

ειδικότητας πληροφορικής, τότε επιλέγεται ένας βάσει των κριτηρίων επιλογής.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκπαιδευτικός ειδικότητας πληροφορικής,

προτείνεται ως Υπεύθυνος Σ..Ε.Π.Ε.Η.Υ.

πιστοποιηµένος στις Τ.Π.Ε.

ένας εκπαιδευτικός άλλης ειδικότητας

Προϋπόθεση για τον ορισµό Υπεύθυνου σε εργαστήριο είναι αυτό να λειτουργεί

τουλάχιστον πέντε ώρες την εβδοµάδα.
3.

Κριτήρια επιλογής

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, τα κριτήρια βάσει των οποίων

επιλέγεται ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. είναι, κατά φθίνουσα σειρά, τα ακόλουθα:
Οργανική θέση στη σχολική µονάδα στην οποία ανήκει το εργαστήριο



Μεταπτυχιακός τίτλος Πληροφορικής



Άλλοι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών



Θητεία ως Υπεύθυνος ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ



Εµπειρία σε δικτυακές εφαρµογές



Θητεία ως Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Y



Συµµετοχή σε διαδικασίες ανάπτυξης Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (επιτροπές προδιαγραφών,



αξιολόγησης προσφορών κλπ).
Γνώση ξένων γλωσσών



4.

Καθήκοντα του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ

Τα καθήκοντα

του

Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. περιγράφονται αναλυτικά στον

«Κανονισµό Λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρµογών Η/Υ».

2

5.

Τρίωρη Εργαστηριακή απασχόληση του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Για την αποτελεσµατική κάλυψη των υποχρεώσεών του, οι οποίες εντάσσονται στα

διδακτικά του καθήκοντα, ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ θα διαθέτει 3 ώρες από το

υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο.

Οι τρεις αυτές ώρες θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου στο

οποίο ανήκει το εργαστήριο.

Εάν µετά την κάλυψη του εργαστηριακού τριώρου του Υπεύθυνου Σ,Ε.Π.Ε.Η.Υ,

προκύψουν ανάγκες σε ώρες διδασκαλίας των

µαθηµάτων Πληροφορικής, αυτές

ανατίθενται υπερωριακά σε καθηγητές του σχολείου που διδάσκουν Πληροφορική

ή

καλύπτονται από αποσπασµένο στο σχολείο καθηγητή, εφόσον υπάρχει διαθεσιµότητα

προσωπικού στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

O Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ απαλλάσσεται από κάθε εξωδιδακτική εργασία, εκτός των

εφηµεριών.

Με ευθύνη των ∆ιευθυντών των σχολείων να ενηµερωθούν ενυπόγραφα οι

καθηγητές που διδάσκουν τα µαθήµατα Πληροφορικής.

Ο

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ
Εσωτ. ∆ιανοµή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
∆/νση ΣΕΠΕ∆ / Τµήµα ΣΤ’ Μελετών
∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
∆/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
∆/νση Π.Ο.∆.Ε.
∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
∆/νση Ειδικής Αγωγής
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