ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Π.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
« Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ »
Πληροφορίες: Μελαμπιανάκη Ζέττα τηλ. 6977 885092
Βούλα Βλάχου τηλ. 6972827442
http://syllogospensmyrnis.weebly.com/

Ν. ΣΜΥΡΝΗ 5 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 212

syllogosnsm@gmail.com

Προεδρικό Διάταγμα 79:
η θεσμική έκφραση των μνημονιακών αντιεκπαιδευτικών πολιτικών

έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου,
την Τετάρτη 13 Σεπτέμβρη, ώρα 7 μμ
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης
(Βοσπόρου 78 και Αγ. Σοφίας).
Την 1η Αυγούστου 2017, αιφνιδιαστικά, ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας, η κυβέρνηση,
συνεχίζοντας την αντιεκπαιδευτική πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων την οποία
κάποτε καταδίκαζε, επέλεξε να επιβάλει ένα Προεδρικό Διάταγμα για τη λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είκοσι, σχεδόν, χρόνια μετά τα Π.Δ. 200 και 201 του 1998.
Το νέο Π.Δ. 79 για την Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων,
ενσωματώνει τις υπουργικές αποφάσεις Φίλη για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο
καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα.

Συγκροτείται νέος μηχανισμός περικοπών – οι τριμελείς επιτροπές σε επίπεδο κάθε
Διεύθυνσης Π. Ε. για τη διενέργεια εγγραφών. Το νέο Π.Δ. προβλέπει ότι εάν ο αριθμός των
μαθητών υπερβαίνει τους 25 σ’ ένα τμήμα, η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε
Διεύθυνση Π. Ε. έχει τη δυνατότητα να κατανείμει τους μαθητές που πλεονάζουν σε όμορα σχολεία
αντί να δημιουργηθεί επιπλέον τμήμα στο σχολείο.

Ενσωματώνει τις διατάξεις της εγκυκλίου που καθόριζαν τον ασφυκτικό ηλεκτρονικό έλεγχο
λειτουργίας του ολοήμερου σε μηνιαία βάση ώστε να διαγράφονται από το ολοήμερο οι μαθητές
που ξεπερνούν τις 15 απουσίες περικόπτοντας έτσι τμήματα όπου παρουσιάζεται μειωμένη
συμμετοχή.

Αφαιρεί αρμοδιότητες από το Σύλλογο Διδασκόντων. «Η σύνταξη του εβδομαδιαίου
ωρολογίου προγράμματος συνιστά ευθύνη του Διευθυντή…» ορίζεται στο άρθρο 11 παρ.5 του Π.Δ.
79. Η απαράδεκτη επιδίωξη να αφαιρεθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων το στοιχειώδες
δημοκρατικό δικαίωμα της συλλογικής διαμόρφωσης του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος
είναι ενδεικτική της αντίληψης διοικητισμού και μονοπρόσωπων αποφάσεων.

Ιδρύεται αυτοτελής Σχολική Περιφέρεια Τμημάτων Ένταξης αντί να ιδρύονται Τ.Ε. σε
κάθε Σχολείο και Νηπιαγωγείο με ενδεχόμενο κίνδυνο σε κάθε Τ.Ε να αντιστοιχούν περισσότερα
σχολεία/νηπιαγωγεία.

Για τη θεματολογία των Συνεδριάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων επαναλαμβάνει το
ασφυκτικό αντιδημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΔ 200 και 201: «Θέματα που ρυθμίζονται από
την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία ή είναι αντίθετα από τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις
δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα συζήτησης κατά τις συνεδριάσεις». Αυτά τα ασφυκτικά
όρια είχαν σπάσει στην πράξη (πχ. ευέλικτη ζώνη, αξιολόγηση κλπ.) από τη δράση του
εκπαιδευτικού κινήματος.


Διατηρεί -παρά το μισό βήμα της αποσύνδεσης της επιλογής σημαιοφόρων από τις
βαθμολογικές επιδόσεις- τον μιλιταριστικού χαρακτήρα (και επιβεβλημένο από τον δικτάτορα Ι.
Μεταξά) το θεσμό των μαθητικών παρελάσεων.

Επιχειρεί να καταργήσει την αργία της 17 ης Νοεμβρίου, αναφέροντας ότι: «Μετά το
πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί δύναται να
παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του
Συλλόγου Διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου ή σε
επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους Σχολικούς Συμβούλους ή για να διεκπεραιώνουν
οποιοδήποτε
άλλο
διοικητικό
έργο
τους
έχει
ανατεθεί.».
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι
Η αποσπασματική ύπαρξή στο νέο Π.Δ. κατακτήσεων του κλάδου (προσμέτρηση της ώρας της
σίτισης στο ωράριο, κάτι το οποίο το εκπαιδευτικό κίνημα απαίτησε δυναμικά) δεν αναιρεί το
συνολικό αντιεκπαιδευτικό προσανατολισμό του.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την απόσυρση του ΠΔ 79/2017.
Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να πάρει άμεσα ανάλογη απόφαση και να διεκδικήσει από το
Υπουργείο την απόσυρσή του.
Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στο σχολείο της αγοράς και του ανταγωνισμού,
συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για το σχολείο των όλων, των ίσων, των διαφορετικών, το
σχολείο των αναγκών και των οραμάτων της κοινωνικής πλειοψηφίας, με τα σωματεία μας,
και τους Συλλόγους Διδασκόντων, για τους οποίους διεκδικούμε γίνουν το αποφασιστικό
όργανο στο σχολείο.


Καλούμε τους Συλλόγους διδασκόντων να διαμορφώσουν με δημοκρατικές διαδικασίες το
ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.



Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, να
αποτυπώσουν όλα τα κενά των σχολείων τους, σε νηπιαγωγούς, νηπιαγωγούς ειδικής
αγωγής, δασκάλους, δασκάλους ειδικής αγωγής (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη),
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ενισχυτική διδασκαλία και ολοήμερο σχολείο, και να
διεκδικήσουμε με επιμονή την πλήρη κάλυψή τους με τις αντίστοιχες προσλήψεις
εκπαιδευτικών με βάση τις θέσεις μας:
1. ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα
2. ένας/μία δάσκαλος/α ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο ώστε να μην μετατραπεί σε φύλαξη όπου κάθε
ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος
3. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης
4. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής και σε κάθε παράλληλη στήριξη
5. τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα. Ενισχυτική διδασκαλία για κάθε
μαθητή που τη χρειάζεται, η οποία κατά προτεραιότητα θα παρέχεται από τους/τις εκπ/κούς ΠΕ70
στις υπολειπόμενες ώρες τους μέχρι την κάλυψή του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου
6. με δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο
7. με κάλυψη συνολικά των αναγκαίων δασκάλων, νηπιαγωγών και όλων των ειδικοτήτων.
8. Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για τη διδασκαλία κάθε διδακτικού αντικειμένου από τον εκπαιδευτικό
του και στο πρωινό και το ολοήμερο πρόγραμμα

Ειδικότερα για τα νηπιαγωγεία:
Οι θέσεις των νηπιαγωγών σε κάθε σχολική μονάδα είναι ενιαίες, ισότιμες και ισάξιες ως προς το
παιδαγωγικό τους έργο. Με την κατάργηση της εναλλαγής του ωραρίου και της συνέχειας του
προγράμματος στα ολοήμερα τμήματα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, η αρχή αυτή δέχεται σοβαρό
πλήγμα καθώς η ισοτιμία τίθεται υπό αίρεση . Επίσης το απογευματινό προαιρετικό πρόγραμμα
κινδυνεύει να μετατραπεί σε δομή φύλαξης.
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας καλεί τους /τις νηπιαγωγούς
Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων να αναθέσουν το ολοήμερο τμήμα με εναλλαγή στο
ωράριο της πρωινής και της απογευματινής βάρδιας και τους παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΟΕ (6/9/2016, ΑΠ 791)
Η τακτική αυτή ακολουθήθηκε την προηγούμενη χρονιά χωρίς να υπάρξουν προβλήματα
οποιουδήποτε είδους, αντίθετα άφησε παρακαταθήκη να συνεχιστεί και φέτος.
Καλούμε το Δ.Σ της ΔΟΕ να καλύψει συνδικαλιστικά τους Συλλόγους Διδασκόντων των
Νηπιαγωγείων.

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε., τις αμέσως επόμενες ημέρες, να
πραγματοποιήσουν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για την ανάδειξη όλων των παραπάνω και την
ενημέρωση και δραστηριοποίηση όλων των συναδέλφων
Σε αυτό το πλαίσιο, για τη συζήτηση όλων των παραπάνω και τον καθορισμό της περαιτέρω
δράσης μας καλούμε:

έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου,
την Τετάρτη 13 Σεπτέμβρη, ώρα 7 μμ
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης
(Βοσπόρου 78 και Αγ. Σοφίας).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Σχολικό έτος: 2017-2018
Aριθμός
πράξης
……………………..
του
συλλόγου
…………………Νηπιαγωγείου …………………………………..

διδασκόντων

του

Θέμα: «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός Νηπιαγωγών που διδάσκουν
στα τμήματα». Σήμερα ημέρα………… ……/9/2017 και ώρα ...... συνεδρίασε ο σύλλογος
διδασκόντων του…………………….. Νηπιαγωγείου ……………………….. σε τακτική συνεδρίαση
με θέμα «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός Νηπιαγωγών που διδάσκουν
στα τμήματα». Στη συνεδρίαση συμμετείχαν :
1. ……………………………………………………….(ονοματεπώνυμο) Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου
2 ……………………………………………………... (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός
3. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός
4. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός
Η προϊσταμένη ανάγνωσε το Π.Δ 79/2017 και την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.: Φ.7/ΦΜ/143031/Δ1
/31-8-2017 και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση. Ο σύλλογος διδασκόντων προέβη σε
κατανομή των τμημάτων με βάση την επιλογή των γονέων ως προς την ώρα
αποχώρησης (13:00 ή 16:00) διότι :
1. Η αμιγής και σταθερή σύνθεση τμήματος είναι παιδαγωγικά κατάλληλη για τα παιδιά
αυτής της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας 4-6 χρόνων, για το λόγο ότι τους προσφέρει
σταθερότητα ως προς το χώρο και τα πρόσωπα (αφού τα παιδιά δεν θα είναι
υποχρεωμένα να αλλάζουν ομάδα και αίθουσα στο απογευματινό πρόγραμμα και στην
πρωινή υποδοχή). Επίσης η προαναφερθείσα σύνθεση τμημάτων διευκολύνει την ομαλή
προσαρμογή των παιδιών μειώνοντας το άγχος αποχωρισμού από την οικογένεια.
2. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος με
συνέχεια και συνάφεια καθόλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στο
Νηπιαγωγείο.
Αποφασίστηκε ομόφωνα:
Τμήμα
1:
Ώρα
λειτουργίας
8:15-13:00:
υπεύθυνος
Νηπιαγωγός
(ονοματεπώνυμο)……………………………
Τμήμα 2: Ώρα λειτουργίας 7:45/8:15-16:00: υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί
1 (ονοματεπώνυμο)……………………………
2 (ονοματεπώνυμο)……………………………
Εφημερίες
1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………..
Επίσης θα γίνεται εναλλαγή των θέσεων των δύο Νηπιαγωγών που ανέλαβαν το τμήμα
2 για τους παρακάτω παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους:
1. Για να υπάρξει ενιαία γραμμή δράσης και συνεργασία των Νηπιαγωγών, με κοινούς
σκοπούς και στόχους, σε ισότιμο κι όχι ιεραρχικά διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό
πλαίσιο.
2. Για να μπορούν να διαμορφώνουν οι νηπιαγωγοί σφαιρική αντίληψη για τα παιδιά.
3. Για την εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου (ασθένειες εκπαιδευτικών,
συνεργασία με φορείς κ.ά.) και την ισότιμη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη
σχολική ζωή (ενημερώσεις γονέων, εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις κ.ά.)
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως
Η/Ο Προϊσταμένη/ος

Οι Νηπιαγωγοί:

