Πποζωπικοί λογαπιαζμοί μαθηηών ζηο Πανελλήνιο Σσολικό Δίκηςο – Οδηγόρ
Παποσή πποζωπικών λογαπιαζμών ζηοςρ μαθηηέρ ηηρ Ππωηοβάθμιαρ και
Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ από ηο Πανελλήνιο Σσολικό Δίκηςο
Αζύγσπονη εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη: Οδηγίερ
Γηα ηε δηαζύλδεζε ησλ ζρνιείσλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ζε έλα αζθαιέο δίθηπν θαη ηελ παξνρή πνηνηηθώλ ειεθηξνληθώλ
ππεξεζηώλ ζε απηνύο, ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ιεηηνπξγεί θαη εμειίζζεη ην
Παλειιήλην Σρνιηθό Δίθηπν (www.sch.gr).
Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηελ αλάγθε γηα:

ηελ πξνζσπνπνηεκέλε πξόζβαζε ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ζε πεξηβάιινληα
ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη από ην Υπ. Παηδείαο &
Θξεζθεπκάησλ θαη από επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπ,

ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κεηαμύ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζην πιαίζην ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ κε ζύγρξνλα κέζα
επηθνηλσλίαο, δηδαζθαιίαο θαη ζπλεξγαζίαο,

ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ, ζην
πιαίζην ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν,

ηελ πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Δηθηύνπ, νη
νπνίεο παξέρνληαη κε απνιύησο αζθαιή ηξόπν θαη ζε έλα ζαθώο νξηζκέλν πιαίζην κε πιήξε
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο ησλ καζεηώλ,πινπνίεζε κία λέα επέιηθηε δηαδηθαζία παξνρήο
ινγαξηαζκώλ πξόζβαζεο (καζεηηθνύο ινγαξηαζκνύο) ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ
Παλειιελίνπ Σρνιηθνύ Δηθηύνπ.
Με ηνπο καζεηηθνύο ινγαξηαζκνύο παξέρεηαη ε πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ζε έλα ζύλνιν
ππεξεζηώλ ηνπ Παλειιελίνπ Σρνιηθνύ Δηθηύνπ, όπσο ε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, ε
ηειεθπαίδεπζε, ηα ηζηνιόγηα, νη θνηλόηεηεο αιιά θαη ζε άιιεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
1. Εγγπαθή και δημιοςπγία μαθηηικών λογαπιαζμών ζηο ΠΣΔ για ηοςρ μαθηηέρ και
μαθήηπιερ ηηρ Ππωηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ
Γηα όινπο ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο ηεο Ππωηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ
ιεηηνπξγεί κία λέα αςηομαηοποιημένη διαδικαζία δεκηνπξγίαο καζεηηθώλ ινγαξηαζκώλ ΠΣΔ
κε εςθύνη ηος κηδεμόνα, ε νπνία πινπνηείηαη κε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1.
Η εγγξαθή γίλεηαη από ηνλ θεδεκόλα θάζε καζεηή/καζήηξηαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο
εγγξαθήο πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεύζπλζε https://register.sch.gr/students/.
2.
Γηα ηελ εγγξαθή απαηηείηαη από ηνλ θεδεκόλα: (α) ε ρξήζε ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο κε
πξόζβαζε ζην Δηαδίθηπν θαη (β) λα δηαζέηεη θηλεηό ηειέθσλν θαη πξνζσπηθή ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο (email).
3.
Η εθαξκνγή εγγξαθήο αξρηθά εκθαλίδεη εηζαγσγηθή ζειίδα, κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
γηα ηνλ καζεηή θαη ηνλ θεδεκόλα ηνπ.
4.
Ο θεδεκόλαο εθόζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα ζπλερίζεη κε ηελ εγγξαθή κε ην θαηάιιειν
πιήθηξν πνπ ππάξρεη ζην ηέινο ηεο ζειίδαο θαη ην νπνίν νδεγεί ζηε θόξκα εγγξαθήο.
5.
Σηε θόξκα εγγξαθήο ζα πξέπεη:
6.
Όια ηα πεδία λα ζπκπιεξσζνύλ ακπιβώρ όπωρ αλαγξάθνληαη ζε έλεγσο πποόδος
ηνπ/ηεο καζεηή/καζήηξηαο πνπ έρεη ιάβεη πξόζθαηα από ην ζρνιείν.
7.
Η ζπκπιήξσζε όισλ ησλ πεδίσλ είλαη ςποσπεωηική.

Τα πεδία email κηδεμόνα θαη κινηηό ηηλέθωνο κηδεμόνα ζπκπιεξώλνληαη κε ζθνπό
ηελ εύθνιε αλάθηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ινγαξηαζκνύ (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθόο πξόζβαζεο)
από ηνλ θάηνρό ηνπ.
6.
Αθνύ ν θεδεκόλαο δηαβάζεη ηνπο Όξνπο Φξήζεο θαη ηε Δήισζε Ερεκύζεηαο κπνξεί λα
πξνρσξήζεη ζηελ ππνβνιή ηεο θόξκαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ καζεηηθνύ ινγαξηαζκνύ.
7.
Η νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ καζεηή/καζήηξηαο επηβεβαηώλεηαη από ην ζύζηεκα mySchool
θαη δεκηνπξγείηαη ν ινγαξηαζκόο.

8.
Με ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία πξόζβαζεο, όλνκα ρξήζηε
(username), θσδηθόο πξόζβαζεο (password) θαη e-mail, ηα νπνία θαη πξέπεη λα διαηηπήζει ν
θεδεκόλαο γηα ηελ πξόζβαζε ηνπ καζεηή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΠΣΔ.
9.
Ταπηόρξνλα, απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ e-mail δηεύζπλζε ηνπ θεδεκόλα κε
ην όλνκα ρξήζηε θαη ρξήζηκεο νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο ζε
πεξίπησζε πνπ μεραζηεί.
10.
Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηβεβαίσζε ηεο νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ
(βήκα 7) θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ, ν θεδεκόλαο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην
ζρνιείν ώζηε λα δηαζηαπξώζεη ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ/ηεο καζεηή/καζήηξηαο.
Ελαιιαθηηθά, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεκα ππνζηήξημεο πξνο ην Παλειιήλην Σρνιηθό Δίθηπν από
ηε ζρεηηθή επηινγή πνπ ππάξρεη ζηελ νζόλε ηεο εθαξκνγήο.
Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο ηνπ καζεηή/καζήηξηαο ην όλνκα ρξήζηε (username) πνπ
παξάγεηαη δελ έρεη ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή/καζήηξηαο.
Τνλίδεηαη όηη ε λέα απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία εγγξαθήο ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηελ
θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο καζεηηθώλ ινγαξηαζκώλ από ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ θαη
δελ ηελ αληηθαζηζηά, αιιά ηελ ζπκπιεξώλεη σο πξνο ην ζθέινο ηεο εγγξαθήο.
2.
Διασείπιζη ηων μαθηηικών λογαπιαζμών
Η καθιεπωμένη διαδικαζία διασείπιζηρ μαθηηικών λογαπιαζμών ζηο ΠΣΔ από ηην
πλεςπά ηος ζσολείος εξακολοςθεί να ιζσύει, γηα ην ζύνολο ηων ζσολείων (Πξσηνβάζκηαο
θαη Δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο).
Η δηαρείξηζε, δειαδή ε δεκηνπξγία, ε ηξνπνπνίεζε, ε δηαγξαθή καζεηηθώλ ινγαξηαζκώλ, ε
εθηύπσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, θιπ, εμαθνινπζεί λα γίλεηαη από ηα ζρνιεία κέζσ
διασειπιζηικήρ εθαπμογήρ1, από ηελ νπνία παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία
παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο καζεηηθώλ ινγαξηαζκώλ, γηα ηε δηάξθεηα ηζρύνο ησλ ινγαξηαζκώλ
θαη γηα ηνπο όξνπο ρξήζεο.
Η πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή επηηξέπεηαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ επίζεκνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ
ζρνιείνπ ζην ΠΣΔ, θαζώο επίζεο θαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ νξηζηεί από ηνλ
Δ/ληή ηνπ ζρνιείνπ σο δηαρεηξηζηέο κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ζύλδεζεο ηνπο ζην ΠΣΔ.
Η δηαρείξηζε καζεηηθώλ ινγαξηαζκώλ πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζεκεία:

Γηα ηε δεκηνπξγία θαη γεληθόηεξα γηα ηε δηαρείξηζε καζεηηθώλ ινγαξηαζκώλ από ηνλ
ππεύζπλν θάζε ζρνιείνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαρεηξηζηηθή εθαξκνγή
https://register.sch.gr/students/admins.

Μέζσ απηήο, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα απνδίδεη δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή
καζεηηθώλ ινγαξηαζκώλ ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ (θαηά
πξνηίκεζε εηδηθόηεηαο πιεξνθνξηθήο).

Ο δηαρεηξηζηήο καζεηηθώλ ινγαξηαζκώλ ηνπ ζρνιείνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαπάλσ
δηαρεηξηζηηθή εθαξκνγή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα εθηππώζεη καζεηηθνύο ινγαξηαζκνύο.

Γηα ηε δεκηνπξγία καζεηηθώλ ινγαξηαζκώλ ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα έρεη ηε ζύκθσλε
γλώκε ηνπ θεδεκόλα θάζε καζεηή. Γηα ην ζθνπό απηό ζηε δηαρεηξηζηηθή εθαξκνγή ππάξρεη ην
έληππν ζπλαίλεζεο θεδεκόλα.

Γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ινγαξηαζκνύ ζηνλ θεδεκόλα, εθόζνλ δεηεζνύλ,
κπνξεί από ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί όπνηνο ηξόπνο θξηζεί θαηάιιεινο.
Αλαιπηηθά δηαηππσκέλνη νη όξνη ρξήζεο, νδεγίεο θαιήο ρξήζεο, ηερληθέο νδεγίεο θαη έληππα
βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα https://register.sch.gr/students/help/.
3. Ενημέπωζη ηων ζσολείων, ηων κηδεμόνων και ηων μαθηηών/μαθηηπιών
Η ελεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ παξνρή ινγαξηαζκώλ ΠΣΔ ζηνπο καζεηέο/καζήηξηεο ζα
γίλεη κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:

Με ηελ παξνύζα εγθύθιην.

Με ηελ απνζηνιή ελεκεξσηηθνύ κελύκαηνο κε ην ίδην πεξηερόκελν κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ από ην Παλειιήλην Σρνιηθό Δίθηπν.

Όιν ην πιηθό είλαη αλαξηεκέλν θαη δεκόζηα δηαζέζηκν:
(α) https://register.sch.gr/students, θαη
(β) https://register.sch.gr/students/help/, απ’ όπνπ κπνξνύλ λα ηα παξαιακβάλνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί, νη θεδεκόλεο θαη νη καζεηέο.

1 https://register.sch.gr/students/admins/
3. Υπηπεζίερ ηος Πανελληνίος Σσολικού Δικηύος για ηοςρ μαθηηέρ και ηιρ μαθήηπιερ
Σηελ πύιε ηνπ ΠΣΔ (https://www.sch.gr) έρεη αλαξηεζεί θαη ελεκεξώλεηαη ηαθηηθά πιηθό θαη
ζύλδεζκνη:

κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη ζπλδέζκνπο ρξήζεο ηνπ καζεηηθνύ ινγαξηαζκνύ
(https://www.sch.gr/students)

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Δηθηύνπ θαη ηνλ ηξόπν
αμηνπνίεζήο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό έξγν, ππάξρνπλ ζηελ πύιε ηνπ ΠΣΔ θαη εηδηθά ζηελ
ηζηνζειίδα sch.gr/services.
4. Πλαίζιο καλήρ σπήζηρ ηηρ παπεσόμενηρ ςπηπεζίαρ
Η επζύλε δηαρείξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ θαη ε κε δηαξξνή ησλ ζηνηρείσλ πξόζβαζεο ζε ηξίηνπο
απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ θαηόρνπ ηνπ ινγαξηαζκνύ, δειαδή ηνπ/ηεο καζεηή/καζήηξηαο
θαη ηνπ θεδεκόλα ηνπ.
Επηζεκαίλεηαη όηη νη καζεηηθνί ινγαξηαζκνί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη απζηεξά θαη κόλν γηα
εθπαηδεπηηθή ρξήζε θαη ζηα πιαίζηα ησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαθόβνπιε ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνύ, ν ινγαξηαζκόο
απελεξγνπνηείηαη ή δηαγξάθεηαη κόληκα.
5. Υποζηήπιξη μαθηηικών λογαπιαζμών
Η αλάθηεζε θσδηθνύ ζε πεξηπηώζεηο πνπ απαηηεζεί ζα γίλεηαη αποκλειζηικά κέζσ email ή
κελύκαηνο ζε θηλεηή ζπζθεπή (SMS) από ηελ ηζηνζειίδα https://register.sch.gr/password/.
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ καζεηηθνύ ινγαξηαζκνύ κπνξεί λα νξίζεη λέν θσδηθό πξόζβαζεο ζε θάζε
καζεηηθό ινγαξηαζκό εθόζνλ απηό δεηεζεί από ηνλ θεδεκόλα ηνπ καζεηή.
6. Ενημέπωζη μαθηηών και γονέων
Παξαθαινύληαη ηα ζρνιεία λα ελεκεξώζνπλ ηνπο θεδεκόλεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο mySchool,
κέζσ ησλ ζρνιηθώλ ηζηνηόπσλ θαη κε θάζε άιιν πξόζθνξν ηξόπν γηα ην πεξηερόκελν ηεο
παξνύζαο εγθπθιίνπ.

