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Όχι στη διάλυση του 3ου Δημ. Σχολείου Αγ.Ι.Ρέντη
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Την Παρασκευή, 5-9-2014, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, ο Σύλλογος
Γονέων και γονείς του 3ου Δ.Σχ. Αγ.Ι.Ρέντη, δάσκαλοι του σχολείου και ο δήμαρχος
Νίκαιας-Ρέντη συναντήθηκαν με τον Δ/ντή Εκπαίδευσης Πειραιά για να διαμαρτυρηθούν
για τη λειτουργική υποβάθμιση του σχολείου από 6/θέσιο σε 4/θέσιο. Στη συζήτηση που
ακολούθησε, ο ίδιος ο Δ/ντής δήλωσε ότι σκοπός του είναι να κλείσει το σχολείο, καθώς δε
δεσμεύτηκε ότι θα το κρατήσει ούτε ως 4/θέσιο, αφού όχι μόνο θα επιτρέψει, αλλά θα
εγκρίνει τις μετεγγραφές μαθητών στα γειτονικά σχολεία και ιδιαίτερα στο 1ο Δ.Σχ.
Αγ.Ι.Ρέντη!
Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα σχολείο που λίγες μέρες πριν την έναρξη της
σχολικής χρονιάς δεν ξέρουμε ακόμα ούτε καν πώς θα λειτουργήσει ή αν θα λειτουργήσει,
δημιουργώντας ένα τρομερό κύμα ανασφάλειας σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
Τέτοιου είδους πρακτικές είναι ανάλγητες και δεν πρέπει να έχουν θέση στο χώρο της
εκπαίδευσης.
Εδώ όμως τίθενται και κάποια ερωτήματα:
α) Η απόφαση του Δ/ντή Εκπαίδευσης για τη λειτουργική υποβάθμιση του σχολείου από
6/θέσιο σε 4/θέσιο σύμφωνα με ποιο νομικό πλαίσιο γίνεται και γιατί αυτό δεν
ανακοινώνεται;
β) Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 (ΦΕΚ 1280/2005 τ.Β΄) το
ωρολόγιο πρόγραμμα των 4/θέσιων δημοτικών σχολείων προβλέπει την Α΄ και τη Β΄
Δημοτικού χωριστές. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, λόγω αριθμού παιδιών, θα γίνει
το αντίθετο, καθώς η Α΄ και Β΄ ενώνονται! Σύμφωνα λοιπόν με ποιο νόμο και με ποια
παιδαγωγική οδηγία προβαίνει σε αυτή την ενέργεια;
γ) Ενώ το Π.Δ. 201 (άρθρο 8) είναι ξεκάθαρο για την περίπτωση των μετεγγραφών
μαθητών, ποιες εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιπτώσεις θα επικαλεστεί ο Δ/ντης
Εκπαίδευσης για να τις εγκρίνει και μάλιστα μαζικά; Μήπως τη δική του πρόθεση για
διάλυση του σχολείου;
Καταγγέλλουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τον Δ/ντή Εκπαίδευσης Πειραιά
για αυτή του την απόφαση, η οποία είναι πλήρως αντιπαιδαγωγική και δείχνει τον τρόπο
με τον οποίο η διοίκηση, το υπουργείο παιδείας και η κυβέρνηση αντιμετωπίζουν τους
μαθητές και το δημόσιο σχολείο. Οι μαθητές μας δεν είναι αριθμοί.

Προειδοποιούμε δε τον Δ/ντή Εκπαίδευσης ότι, εάν υπάρξει το οποιοδήποτε ατύχημα σε
γονέα ή μαθητή που θα διασχίζει την εθνική οδό για να πάει σχολείο, να γνωρίζει ότι θα
έχει την κύρια ευθύνη.
Τον καλούμε, έστω και την ύστατη στιγμή, να ανακαλέσει την απόφασή του για τη
λειτουργική υποβάθμιση του σχολείου και να δείξει την πρέπουσα ευαισθησία που θα
έπρεπε να χαρακτηρίζει οποιονδήποτε βρίσκεται σε μια τέτοια θέση ευθύνης.
Καλούμε τον Σχολικό Σύμβουλο να πάρει θέση και να τοποθετηθεί δημόσια επί του
ζητήματος.
Καλούμε τη ΔΟΕ να παρέμβει άμεσα και να καταγγείλει τέτοιου είδους πρακτικές.
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