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Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για δύο σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία
του σχολείου μας:
1. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς δεν έχει τοποθετηθεί στο σχολείο μας
καθηγητής/τρία Αγγλικών, με αποτέλεσμα τα παιδιά μας να μην έχουν διδαχθεί για φέτος
ούτε μια ώρα της βασικής ξένης γλώσσας. Δεν είναι δεδομένη για όλα τα παιδιά η
παρακολούθηση ξένης γλώσσας εκτός σχολείου, συνεπώς το κενό κρίνεται πολύ
σημαντικό.
2. Η δασκάλα της Ε' δημοτικού είναι αναπληρώτρια σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
Δυστυχώς, από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας αντιμετωπίζει θέμα υγείας και
αναγκάστηκε να ζητήσει άδεια και σε περίπου 15 μέρες θα αποχωρήσει από το σχολείο.
Είναι η δεύτερη δασκάλα που αναλαμβάνει αυτή την τόσο σημαντική, από μαθησιακής
πλευράς, τάξη μιας και τις πρώτες 3 εβδομάδες του σχολικού έτους και μέχρι την
τοποθέτηση της εν λόγω δασκάλας, ανέλαβε την τάξη , προσωρινά, άλλος εκπαιδευτικός.
Παρακαλούμε ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και ως γονείς της Ε' τάξης να
φροντίσετε άμεσα για:
1. Την τοποθέτηση Καθηγητή/τριας Αγγλικών στο σχολείο μας.
2. Την άμεση έναρξη των διαδικασιών αντικατάστασης της δασκάλας της Ε' δημοτικού,
έτσι ώστε ο/η νέος/α δάσκαλος/α να αναλάβει το έργο του το συντομότερο δυνατόν μετά
την έναρξη της άδειας της δασκάλας. Σε περίπτωση καθυστέρησης των διαδικασιών θα
πρέπει να αναλάβει προσωρινά κάποιος από τους υπάρχοντες δασκάλους κι αυτό θα έχει
ως αποτέλεσμα τα παιδιά να υποστούν την αλλαγή τεσσάρων δασκάλων μέσα σε χρονικό
διάστημα 2,5 μηνών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ψυχική τους υγεία και τη μαθησιακή
τους απόδοση.
Παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για την
καλύτερη δυνατή λύση των παραπάνω προβλημάτων, με γνώμονα πάντα το καλό των
παιδιών μας.
Μπορεί το σχολείο μας να βρίσκεται σε μια από τις περιοχές που απέχει σημαντικά από
τη Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης κι αυτό να δυσκολεύει την επιλογή του από
τους εκπαιδευτικούς αλλά και τα δικά μας παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα στην μόρφωση
και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ευχαριστούμε και αναμένουμε σύντομα τις ενέργειες σας.

Με τιμή
Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Ασκιτή Γιάννα
Ντεράκη Κυριακή
Σαπουνά Ιφιγένεια
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Καρπούζη Παρασκευή
Καλαϊτζή Παρασκευή
Παντσάκη Παναγιώτα
Γιόκοτου Ελένη
Οι γονείς της Ε’ τάξης
Ζησίδου Χαρούλα
Καλαϊτζή Παρασκευή
Καπίταλη Βασιλική
Παγώνη Μαριάνθη
Ιωαννίδου Αθηνά
Τσουραλάκη Ζαφείρα
Μέντσιου Γεωργία
Μαλαμούδη Ευγενία
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
Ζαμπόκα Σοφία
Παπαδοπούλου Σοφία
Μέσσα Κατερίνα
Μπράχο Ελένη
Σαββίδου Παρθένα
Νουράκη Σμαρώ
Ιωσηφίδου Ελευθερία
Τσοτσονού Δέσποινα
Πολιτίδου Μαρία
Λιάκου Παναγιώτα
Καρακίτσου Κυριακή
Τσέρρι Μιφτάρ
Χανός Παύλος
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