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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Το  22ο  10/Θ  ολοήμερο  δημοτικό  Σχολείο  Λαμίας  κτίστηκε  κατά  το  έτος  1993  
στη  Ροδίτσα  λαμίας  σε  οικόπεδο  εκτάσεως  4573  τ.μ. ,   στα  1223  τ.μ.  της 
οποίας  υπάρχουν  μόνο  διδακτήρια.

   Είναι  ένα  διώροφο  κτίριο  επαρκώς  συντηρημένο και  διαθέτει 1  γραφείο 
εκπαιδευτικών, 1  γραφείο  διευθυντή,  10  αίθουσες  διδασκαλίας,  1  αίθουσα 
πληροφορικής  με  10  Η/Υ, 1  αίθουσα  πολλαπλών   χρήσεων  , που  λειτουργεί  και 
ως  γυμναστήριο,  και  1  αίθουσα  φαγητού  ,  η  οποία  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες 
των  μαθητών   του  ολοημέρου  τμήματος.

  Στο  σχολείο  φοιτούν  143 μαθητές, λειτουργεί  Ολοήμερο  Τμήμα,  Τμήμα 
Ένταξης,  τάξη  Υποδοχής  ΖΕΠ  ΙΙ  ,  ΕΔΕΑΥ, παράλληλη στήριξη  μαθητή, 
υποστήριξη μαθητή  απο  Ειδικό  Βοηθητικό  προσωπικό,  συμμετέχει  στο 
πρόγραμμα  σχολικών γευμάτων  του  ΥΠΠΑΙΘ.

Οι αίθουσες  πολλαπλών  χρήσεων-γυμναστήριο, τμήματος  ένταξης,  τάξη 
υποδοχής, αίθιυσα  πληροφορικής,  επακούν  μερικώς  για  την  υλοποίηση  του 
πογράμματος  σπουδών,

  Τα  γραφεία  εκπαιδευτικών, διευθυντή καθώς  και  οι  βοηθητικοί  χώροι 
καλύπτουν  τις  ανάγκες  των  μαθητών  και  εκπαιδευτικών.

Οι  εξωτερικοί   χώροι  του  σχολείου  είναι  επαρκείς  και  πολυ  καλά 
συντηρημένοι  (δέντρα,  χώρος πράσινου,  γήπεδα  άθλησης),  υπάρχει  στεγασμένος 
υπαίθιος  χώρος  ο  οπίος  δεν  επαρκεί  για  το  σύνολο  των  μαθητών.  Οι 
εσωτερικοί  χώροι  ε'ιναι  σε  πολύ καλή   κατάσταση  πρόσφατα  συντηρημένοι, 
υπάρχει  κεντρική  θέρμανση. 

   Ο  εξοπλισμός  και  τα  εποπτικά  μέσα  του  σχολείου  επαρκούν  σε  μεγάλο 
βαθμό  στην  εφαρμογή  του  σχολικού  προγράμματος  και  τις  ανάγκες  των 



εκπαιδευτικών: 4  Η/Υ  γραφεία  εκπαιδευτικών /διευθυντή,  3  φωτοτυπικά 
μηχανήματα  τα  2  συνδεδεμένα  με  Η/Υ  για  εκτύπωση, 7  laptop, 1  διαδραστικός 
πίνακας, 1  διαδραστικός  ποτζέκτορας,  3 προτζέκτορες,  1  ψηφιακό  μαγνητόφωνο,
1  ψηφιακή  κάμερα, 1 ψηφιακή  φωτ. μηχανή.

Δεν  υπάρχουν  Η/Υ  σε  κάθε  τάξη  ,  υπάρχει  σύνδεση  στο  διαδίκτυο  στα 
γραφεία  εκπαιδευτικών  διευθυντή  στις  αίθουσες  του  1ου  ορόφου,  αλλά  όχι 
στις  αίθουσες  του  ισογείου.

   Υπάρχει   blog    του  σχολείου  για  ενημέρωση  μαθητών/  γονέων.

Στο  σχολείο  εργάζονται  ως  εκπαιδευτικοί  11  ΠΕ70,  1  ΠΕ5, 2 ΠΕ6,  1  ΠΕ8,  1 
ΠΕ86,  1 ΠΕ7,  2  ΠΕ11,  1  ΠΕ79.01 ,  1  ΠΕ30,  1  ΠΕ23,  1  ΔΕ 01  ΕΒΠ  οργανικά,
με  διάθεση  ή  αναπληρωτές  οι  οποίοι  διδάσκουν  στα   πρωινά  τμήματα, το 
τμήμα  ένταξης, τάξη  υποδοχής  ΕΔΕΑΥ, ολοήμερο  τμήμα.

Υπάρχει  ενεργός  Σύλλογος  Γονέων  και  Κηδεμόνων  22ου  Δημοτικού  Σχολείου 
και  22ου  Νηπιαγωγείου.

Η  Δημοτική  Ενότητα  Ροδίτσας  Δήμου  Λαμιέων στην οποία  βρίσκεται  το 
σχολείο  είναι  ημιαστική  περιοχή  η  πλειονότητα  των  γονέων  εργάζονται  ως 
εργάτες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1) Καλή  υλικοτεχνική  υποδομή  του   σχολείου.

2) Επάνδρωσητου  σχολείου  με  όλες τις  ειδικότητες  εκπαιδευτικών.

3)  Εφαρμογή  προγραμμάτων  εργαστηρίου δεξιοτήτων  και  εσωτερικού  
κανονισμού λειτουργίας.

4)   Λειτουγία  υποστηρικτικών  δομών  τμήμα  ένταξης,  τάξη  υποδοχής,  ολοήμερο 
τμήμα,  ΕΔΕΑΥ, παράλληλη  στήριξη,  Ειδικό  Βοηθητικό  προσωπικό,  σχολικά 
γεύματα,    βοηθάνε  παιδιά με μαθησιακές  δυσκολίες , ειδικές  εκπαιδευτικές 
ανάγκες  μείωση  της  μαθητικής  διαρροής, ενίσχυση  των  τοπικών  οικογενειών.

Σημεία προς βελτίωση



1) Περιθώρια  βελτίωσης  της  υλικοτεχνικής  υποδομής.

2)Ανάπτυξη  κοινών  δράσεων  σχολείου  γονέων  και  κηδεμόνων

3)  Ενίσχυση  των μαθητών  στο  πλαίσιο  της  μετάβασης  απο  το  Δημοτικό  στο 
Γυμνάσιο.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1)  Γίνεται  στοχοθεσία προτεραιοποίση  στόχων.

2)  Υπάρχει  συνεργασία  και  γίνεται  προγραμματισμός  μεταξύ  Διευθυντή  και 
Συλλόγου  Διδασκόντων.

3)Γίνεται  εφαρμογή  του  εσωτερικού  κανονισμού λειτουργίας  της  σχολικής 
μονάδας.

4)  Αξιοποιείται  το  εκπαιδευτικό  προσωπικό  σύμφωνα  με  τις  ικανότητές  και 
κλίσεις  μετα  απο  συνεργασία.

5)  Οι  οικονομικοί   πόροι  διαχειρίζονται  σύμφωνα  μετις  ανάγκες  που 
εμφανίζονται  σε  συνεργασία  Διευθυντή  Συλλόγουυ  Διδασκόντων.

6) Συνεχής  προσπάθεια  για  προστασία, αξιοποίηση  και  εκσυχρονισμό  των  χώρων

Σημεία προς βελτίωση

Αύξηση  επιχορήγησης  Σχολικής  επιτροπής

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  σε  επιμορφωτικά  σεμινάρια

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  σε  εθνικά  και  ευρωπαικά προγράμματα


