myschool – Ονομαστικά Στοιχεία Υποψηφίων

Ονομαστικα Στοιχει α Υποψηφι ων Πανελληνι ων Εξετα σεων –
Σύντομος Οδηγο ς σύμπλη ρωσης ΠΣ myschool
Το ΠΣ myschool, αποτελώντας αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινής λειτουργίας των
Σχολικών Μονάδων, συμμετέχει ενεργά και στις διαδικασίες Πανελληνίων Εξετάσεων.
Πλέον, οι διαδικασίες απλοποιούνται αισθητά για τον τελικό Χρήστη, διατηρώντας τα
υψηλά επίπεδα ασφάλειας που παρέχονται από το σύστημα.
Οι κ. Διευθυντές των εμπλεκόμενων Σχολικών Μονάδων, καλούνται να ενημερώσουν
κατάλληλα το ΠΣ myschool. Κύρια υποχρέωση των Χρηστών, είναι η έγκυρη και ορθή
καταχώριση των στοιχείων των Υποψηφίων στο σύστημα.
Έτσι, για αυτή, την πρώτη φάση των Πανελληνίων Εξετάσεων, Συλλογή Ονομαστικών
Στοιχείων Υποψηφίων, θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα οι Μαθητές, να
κατανεμηθούν στα Τμήματα, να οριστούν οι Κατευθύνσεις τους και να εισαχθεί η
κατάλληλη τιμή στο πεδίο Ειδικός κανόνας υπολογισμού αποτελεσμάτων. Οι παραπάνω
ενέργειες αφορούν στο σύνολο των Μαθητών.
Συγκεκριμένα, για κάθε Μαθητή θα πρέπει :








Να εγγραφεί στο ΠΣ myschool, είτε φοιτά κατά το τρέχον Σχ. Έτος, είτε φοίτησε σε
προηγούμενο (*) και δε φοιτά το τρέχον στη Γ’ Τάξη, για Ημερήσια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ,
και Δ΄ αντίστοιχα για Εσπερινά.
Να συμπληρωθούν ορθά τα Ονομαστικά και Προσωπικά του Στοιχεία (Όνομα,
Επώνυμο, Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης).
Να οριστεί η Κατεύθυνση (ΓΕΛ) ή Ειδικότητα (ΕΠΑΛ) που έχει επιλέξει και
παρακολουθεί.
Να κατανεμηθεί στα αντίστοιχα Τμήματα.
Να οριστούν κατάλληλα τα πεδία Κανόνας Υπολογισμού Αποτελεσμάτων και Ειδικός
Κανόνας Υπολογισμού Αποτελεσμάτων.
Να καταχωριστεί ορθά το πεδίο για τον Κωδικό Υποψηφίου, αν ο Μαθητής έχει ήδη
λάβει Κωδικό από προηγούμενο Σχ. Έτος.

Σε περίπτωση που υπάρχει Μαθητής που φοίτησε σε προηγούμενο Σχ. Έτος, τότε πρέπει
να εγγραφεί ξανά στο τρέχον Σχ. Έτος 2014-2015 και να ακολουθηθούν τα βήματα που
περιγράφονται παραπάνω.
Ειδικότερα για την περίπτωση που Μαθητής φοίτησε σε προηγούμενο Σχ. Έτος και για το
πεδίο Ειδικός Κανόνας Υπολογισμού Αποτελεσμάτων
1. Σε Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) : Η έγκυρη επιλογή είναι:
Δεν έλαβε Απολυτήριο τίτλο κατά τα προηγούμενα έτη και δεν φοιτά
2. Σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ-Β’ Ομάδα) : Οι έγκυρες επιλογές είναι:
Δεν έλαβε Απολυτήριο τίτλο κατά τα προηγούμενα έτη και δεν φοιτά
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Δεν έλαβε τίτλο Πτυχίου και Απολυτηρίου κατά τα προηγούμενα έτη και
δεν φοιτά

Σημείωση: Για την αποφυγή λαθών σας επισημαίνουμε ότι η τιμή «Δεν έλαβε τίτλο
Πτυχίου κατά τα προηγούμενα έτη και δεν φοιτά» δεν είναι έγκυρη και ενδεχόμενη
επιλογή της θα οδηγήσει σε λάθος καταχώρηση στο αρχείο ονομαστικών στοιχείων.
3. Σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ-Α’ Ομάδα): οι έγκυρες επιλογές είναι
Δεν έλαβε Απολυτήριο τίτλο κατά τα προηγούμενα έτη και δεν φοιτά
Δεν έλαβε τίτλο Πτυχίου και Απολυτηρίου κατά τα προηγούμενα έτη και
δεν φοιτά
Σημείωση: Για την αποφυγή λαθών σας επισημαίνουμε ότι η τιμή «Δεν έλαβε τίτλο
Πτυχίου κατά τα προηγούμενα έτη και δεν φοιτά» δεν είναι έγκυρη και ενδεχόμενη
επιλογή της θα οδηγήσει σε λάθος καταχώρηση στο αρχείο ονομαστικών στοιχείων.

Με την επιλογή καθεμιάς από τις παραπάνω τιμές, θα εμφανιστεί το πεδίο Έτος Φοίτησης
και θα πρέπει να επιλέξετε κατάλληλα.

Σημείωση: Υπάρχουν Μαθητές ΕΠΑΛ που έχουν ήδη λάβει Απολυτήριο και ενδεχομένως
φοιτούν για την απόκτηση Πτυχίου. Επομένως παρακολουθούν μόνο Μαθήματα
Ειδικότητας. Οι Μαθητές αυτοί δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο αρχείο ονομαστικών
στοιχείων. Για να μην συμπεριληφθούν βεβαιωθείτε ότι είναι ενταγμένοι μόνο σε τμήμα
Ειδικότητας και είναι επιλεγμένη (τικ) η επιλογή «Παρακολουθεί μόνο μαθήματα
ειδικότητας»
(*)Σημείωση: Μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ παλαιοτέρων ετών, που δεν έλαβαν Απολυτήριο και
δεν φοιτούν στο τρέχον Σχ. Έτος και δεν γνωρίζετε αν θα προσέλθουν για λήψη
Απολυτηρίου δεν πρέπει να καταχωρηθούν την παρούσα στιγμή στο σύστημα.
Μετά το πέρας της συμπλήρωσης των στοιχείων του Μαθητή δεν απαιτείται καμία άλλη
ενέργεια από μέρους σας. Το αρχείο θα αποσταλεί αυτόματα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του ΥΠΑΙΘ.

2

