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ΠΡΟΣ: 

Σχολεία N. Καβάλας 
 

ΚΟΙΝ:  

 

 

ΘΕΜΑ:      «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.» 

 
      Κες και Κοι Προϊστάµενες, ∆ντριες και Προϊστάµενοι, ∆ντές σας ενηµερώνουµε πως 

το πρόσωπο επικοινωνίας του ΚΕΣΥ (Νόµος 4547/2018) µε τα Σχολείο σας είναι αυτό που σας 

έχει κοινοποιηθεί στο τηλέφωνο 2513-503534  

 

Α. Για τα µαθησιακά για µαθητές που υπάρχουν βάσιµες υποψίες πως ανήκουν στην 

Ειδική Αγωγή Ν. 3699/2008: 

 
Συνεργασία του  ΚΕΣΥ   µε τη   Σχολική  Μονάδα 

� Εντοπισµός    και    επισήµανση    της   πιθανής δυσκολίας στη τάξη, από τον ή την 

Εκπ.κό. 

�   Ενηµέρωση  της/του Προϊσταµένης/ Προϊσταµένου/ ∆ιευθυντή /∆ντριας  της  Σχολικής   

Μονάδας.           

�   Συζήτηση σε συνεδρίαση του Συλλόγου  ∆ιδασκόντων.  

� Ενηµερώνεται ο ή η γονέας ή κηδεµόνας (λαµβάνεται συναίνεση)  και εφαρµόζεται 

βραχυχρόνιο πρόγραµµα. 

� Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα εφαρµογής (2 µήνες)  

� Ανατίθεται στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας, να επικοινωνήσει µε το υπάλληλο του ΚΕΣΥ 

που έχει στην αρµοδιότητά του, το Νηπ/γείο/ Σχολείο σας, συζητούν για τα 

αποτελέσµατα του βραχυχρόνιου προγράµµατος και αφού πάρει τη προφορική 

συναίνεση. 

�  Ενηµερώνεται ο Σύλλογος  για τα αποτελέσµατα του βραχυχρόνιου, αν τα 

αποτελέσµατα εφαρµογής απαιτούν παραποµπή στο ΚΕΣΥ , καλείται η ή ο γονέας από 

Προϊστάµενη/ Προϊστάµενο/ ∆ιευθυντή /∆ντρια  να κάνει την Αίτηση  

� Γίνεται Πρακτικό για την παραποµπή του νηπίου/µαθητή ή της µαθήτριας 



  

�  Ενηµέρωση του οικείου Συντονιστή Ε. Ε της βαθµίδας ( αν θεωρηθεί απαραίτητο) ή αν 

είναι απαραίτητο και ο Συντονιστής Ε. Ε και Ε. Α. 

� Συµπληρώνεται το Έντυπο ∆ιερεύνησης για την Προσχολική/ Αθµια ή το 

Ερωτηµατολόγιο για Βθµια  

� Η Προϊστάµενη/ Ο Προϊστάµενος/  Ο ∆ιευθυντής / Η ∆ντρια  µαζεύει τα 4 παραπάνω 

απαιτούµενα έγγραφα και τα αποστέλλει στο ΚΕΣΥ, όπου και παίρνει το αίτηµα τη σειρά 

του.  

� Ακολουθούν 3 συνεδρίες :  α. Οι γονείς ή κηδεµόνες µε την ή τον Κοινωνικό Λειτουργό 

του ΚΕΣΥ. β. Ο µαθητής ή µαθήτρια µε Ψυχολόγο και γ. µε παιδαγωγό. 

� Ακολουθεί η συνεδρίαση και προκύπτει η Γνωµάτευση, η οποία µεταβιβάζεται στο 

Σχολείο µε ευθύνη της οικογένειας βάση του Νόµου 4547.2018  

Β. Για τα συµπεριφορικά  
 

Ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία 
� Συζήτηση σε συνεδρίαση του Συλλόγου  ∆ιδασκόντων.  

� Ενηµερώνεται ο/η γονέας ή κηδεµόνας και συµπληρώνεται πρακτικό, όπου 

περιγράφονται τα µέτρα που λήφθηκαν – ενέργειες που έγιναν από το Σχολείο και τα 

αποτελέσµατα αυτής της παρέµβασης.  

� Ανατίθεται στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας, να επικοινωνήσει µε τον υπάλληλο του ΚΕΣΥ 

που έχει στην αρµοδιότητά του, το Νηπ/γείο / Σχολείο σας, συζητούν για τα 

αποτελέσµατα της παρέµβασης  και αφού πάρει τη προφορική συναίνεση. 

� Η ή Ο ∆ντρια ή ∆ντής στέλνει στην υπηρεσία µας 2 έγγραφα, 1. γραπτό το Αίτηµα και 2. 

επισυνάπτει αντίγραφο του Πρακτικού. 

� Η διεπιστηµονική Οµάδα του ΚΕΣΥ αποφασίζει ποιος και πότε θα κάνει την παρέµβαση, 

πάντοτε µε τη συναίνεση του Σχολείου. 

Γ. ∆ ι α δ ι κ α σ ί α  α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς  του   
Νηπίου/ µ α θ η τ ή/µαθήτριας 

� Καθορισµός   ηµέρας   αξιολόγησης   του  µαθητή.(1 ραντεβού οι γονείς ή κηδεµόνες ή 

αυτοί που έχουν την επιµέλεια του παιδιού µε Κοινωνικό Λειτουργό και ακολουθούν 2 

ραντεβού. Με Ψυχολόγο και µε Παιδαγωγό) 

� Συνάντηση  της  ∆ιεπιστηµονικής    οµάδας  για  την  έκδοση της Γνωµάτευσης  ή και  

του Εξατοµικευµένου Προγράµµατος  Εκπαίδευσης    ( Ε.Π.Ε.) όταν απαιτείται            

�    Ραντεβού µε γονείς - Παρουσίαση  του   περιεχοµένου    της  Γνωµάτευσης   ή και  του 

Ε.Π.Ε και διαβίβαση αυτής µε ευθύνη των γονέων ή κηδεµόνων Ν.4547/2018 

ΚΕΣΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

∆ιεύθυνση: (Κτίριο της πρώην Νοµαρχίας Καβάλας 4ος όροφος –γραφείο 471) 
• Τηλ. επικ.: 2513-5034171 & 2513-5034173  

• Email                : mail@kesy.kav.sch.gr  

• Ιστοσελίδα        :  blogs.sch.gr/kesykav/    

Ώρες λειτουργίας: 08.00 π.µ.- 16.00 µ.µ. 
 



  

  

 

 

Ο  Προϊστάµενος του Κ.Ε.Σ.Υ. 

 

 

 

Παπαϊωάννου Αθανάσιος         
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