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Γέρακας, 25 Νοεμβρίου 2015

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας
ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Διεύθυνση Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας εκπαίδευσης Νομού Αττικής

ΚΟΙΝ: * Διευθύντρια Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής κα Ξυθάλλη Β.
* Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
* Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων δημόσιων σχολείων Δήμου Παλλήνης

Θέμα: Διαμαρτυρία για την μη λειτουργία ολοήμερου των συστεγαζόμενων 2ο & 7ο Δημοτικών
Σχολείων Γέρακα
Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,
Με το παρόν διαμαρτυρόμαστε για την άνιση μεταχείριση του σχολικού συγκροτήματος 2ου και 7ου
Δημοτικών σχολείων σχετικά με τη μη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος που είναι απαραίτητο
για μεγάλο αριθμό μαθητών των σχολείων μας.
Καθώς το ολοήμερο πρόγραμμα (τόσο πρωινή όσο και μεσημεριανή ζώνη) στα σχολεία μας δεν έχει
αρχίσει ακόμα λόγω ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό προκαλεί έντονη ενόχληση το γεγονός της
άνισης κατανομής εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιοχής μας.
Παρά το γεγονός πως η κοινή λειτουργία των συστεγαζόμενων σχολείων δημιουργεί ευνοϊκές
προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση και των δύο σε ένα κοινό πρόγραμμα, αυτό δεν έχει αξιοποιηθεί.
Η πρακτική που ακολουθείται είναι άδικη και αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε το
δικαίωμά μας περί ισότητας.
Κατανοώντας το γεγονός πως οι τρέχουσες εθνικές συνθήκες δημιουργούν και στο χώρο της Παιδείας
συνθήκες διαφορετικές από αυτές που ίσχυαν στο παρελθόν, αιτούμαστε ίση μεταχείριση και δίκαιη
κατανομή των πόρων.
Σημειώνουμε πως τόσο οι Δ/νσεις των Σχολείων όσο και οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων έχουμε
επανειλημμένα από την αρχή της χρονιάς εκθέσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε από τη μη
λειτουργία του ολοήμερου, με αποστολή εγγράφων και παραστάσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ανατολικής Αττικής και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας εκπαίδευσης Νομού
Αττικής.
Προσβλέπουμε στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας και παραμένουμε ενεργοί στη διεκδίκηση
των δικαιωμάτων μας με κάθε νόμιμο μέσο.
Με εκτίμηση
Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων
2ου και 7ου Δημ. Σχ. Γέρακα
Ακολουθεί κατάλογος με τους υπογράφοντες

