ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ν. 94
Αποφάσεις Τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της 1-10-2018
1. Κινητοποιήσεις-έκτακτη Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αγωνιστικού προγραμματισμού
του κλάδου – πραγματοποίησης κύκλου γενικών συνελεύσεων έως τις 12/10.
Στα πλαίσια του κύκλου Γενικών Συνελεύσεων που έχει προκηρυχτεί από το ΔΣ της ΔΟΕ,
αποφασίστηκε να γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 10/10, στις 7.30 μμ στο 4ο –Αγ.
Ανδρέας Δημ. Σχ. Η Γενική Συνέλευση θα έχει θέμα τον αγωνιστικό προγραμματισμό του
κλάδου όπως περιγράφεται από το ΔΣ της ΔΟΕ αλλά και επιπλέον τα προβλήματα των
σχολείων (κενά κλπ). Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.
Την Παρασκευή 5/10 είναι η πρώτη κινητοποίηση της χρονιάς στο Υπ. Παιδείας.
Θα εκδοθεί ανακοίνωση κάλεσμα.
2. Δικαιώματα αναπληρωτών-γνωριμία με το Σύλλογο
Αποφασίστηκε να εκδοθεί ανακοίνωση προς τους αναπληρωτές/τριες, με ενημέρωση για
διεκδικήσεις και δικαιώματα.
3. Για τη διαμόρφωση ομάδων σχολείων για τους συναδέλφους ειδικοτήτων β ξένης γλώσσας.
Θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση. Το θέμα έκλεισε για φέτος χωρίς να ληφθούν υπόψη από την
πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων/ισσων. Δόθηκε υπόσχεση από το
Δ/ντη Εκπαίδευσης ότι την επόμενη χρονιά θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις που θα
διαμορφωθούν από σχετική ομάδα εργασίας των συναδέλφων/ισσων.
4. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
Η ανακοίνωση των Συντονιστών και η έκδοση ΦΕΚ (4299/27-9-2018) με τις αρμοδιότητές
τους είναι ενδεχόμενο να σημαίνει την επιχείρηση έναρξης της αξιολόγησης της σχολικής
μονάδας μέσα από το λεγόμενο «προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου».
Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από το νόμο 4547/18 (άρθρα 47,48) ότι θα γίνεται στη βάση
θεματικών αξόνων, με ειδική φόρμα και δείκτες, που θα καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση.
Αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα, καταρχήν στα πλαίσια της έκτακτης ΓΣ.
5. Εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης

Η αποτύπωση του αριθμού των νηπίων που φοιτούν στα νηπιαγωγεία μας για το σχ. Έτος 2018-19,
δείχνει ότι ο μαθητικός πληθυσμός βρίσκεται σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα από πέρσι (459 νήπια
φέτος σε σχέση με 513 νήπια πέρσι). Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 24 αίθουσες σε λειτουργία (22
κανονικές + μία που είναι ο χώρος υποδοχής του 2ου Νηπιαγωγείου+ μία στο 9ο Νηπιαγωγείο πολύ
μικρής χωρητικότητας). Απαιτούνται επομένως οπωσδήποτε 15 επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας για
να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στη Νέα Σμύρνη (8 νέα
Νηπιαγωγεία). Επειδή ο Δήμος Νέας Σμύρνης δηλώνει την πλήρη αδιαφορία του για το θέμα,
αποφασίστηκε να ζητήσουμε συνάντηση με την Ένωση Γονέων για να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας.
Οι προτάσεις μας:
Προτείνουμε να προχωρήσει ο Δήμος σε άμεση ενοικίαση κατάλληλων χώρων αξιοποιώντας
σχετικό κονδύλι που δίδεται από το Υπ. Παιδείας.
Να προχωρήσει η ίδρυση και η στελέχωση των δύο (2) νηπιαγωγείων στο Παπαστράτειο και
στην Πλατεία Ζαρίφη,
Να φτιαχτεί κανονική δεύτερη αίθουσα στο 9ο Νηπιαγωγείο
Να υπάρξει επιτέλους προγραμματισμός για αγορά οικοπέδων και οικοδόμηση και άλλων
σύγχρονων νηπιαγωγείων στην περιοχή μας.
Λέμε σταθερά ΟΧΙ στην τοποθέτηση ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών στις αυλές είτε Δημοτικών Σχολείων
είτε Νηπιαγωγείων.
Παρόντες/παρούσες: Μελαμπιανάκη Ζέττα, Καραμπά Σοφία, Μαντζαβράκου Ανθή, Ποταμιάνου
Νάσια, Κουρκούνη Φωτεινή, Μπογιατζής Φίλιππος.
Όλες οι αποφάσεις είναι ομόφωνες.

