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Αγία Παρασκευή, 11/9/2020
Αρ. Πρωτ.: 30

Προς:
Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας

Σχετικά με τη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο της 11 – 9 – 2020,
για την προσέλευση των μαθητών στα σχολεία από τις 08:15.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αγνοώντας την εκπαιδευτική
πραγματικότητα και νομοθεσία (Π.Δ. 79, άρθρο 3, παρ. 6), το μεσημέρι Παρασκευής 11
Σεπτεμβρίου στις 14:40 (ώρα που το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είχε τελειώσει
και τα σχολεία και νηπιαγωγεία είναι κλειστά), απέστειλε μια εγκύκλιο ενάντια στο
πνεύμα του Προεδρικού Διατάγματος αλλά και ενάντια στις οδηγίες που η ίδια είχε
αποστείλει στις 9/9, η οποία δημιουργεί τεράστια αναστάτωση και σύγχυση σε όλη την
εκπαιδευτική κοινότητα, όταν όλες οι σχολικές μονάδες έχουν ήδη ενημερώσει γονείς και
μαθητές για το πρόγραμμα της Δευτέρας 14/9, ημέρας αγιασμού.
Συγκεκριμένα ενώ με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ της 9 – 9 – 2020 προβλεπόταν ο
αγιασμός και η χορήγηση βιβλίων στις/στους μαθήτριες/μαθητές των σχολείων και η
αποχώρησή τους αμέσως μετά και σύμφωνα με αυτήν συνεδρίασαν, αποφάσισαν και
ανακοίνωσαν ήδη στους γονείς οι Σύλλογοι διδασκόντων το πρόγραμμα της ημέρας
έναρξης (14 – 9 – 2020) των σχολείων, με τη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο προβλέπεται η
προσέλευση των μαθητών στα σχολεία από τις 08:15 και η παραμονή τους στα σχολεία

έως την ώρα του αγιασμού για να μοιραστούν στους μαθητές οι μάσκες και τα
παγουρίνο που θα τους χορηγηθούν, αλλά και να ενημερωθούν οι μαθητές για τη χρήση
της μάσκας και τα πρωτόκολλα συμπεριφοράς τους εντός του σχολείου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”,

καταγγέλλει ως

απαράδεκτη και απαξιωτική για τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων
την συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ7/ 119778/Δ1 της 11 – 9
– 2020, και καλεί τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αυτονόητα θα βρίσκονται στις σχολικές
μονάδες από τις 8:15 το πρωί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να τηρήσουν τον
προγραμματισμό που υπεύθυνα έχουν σχεδιάσει και ανακοινώσει προς τη σχολική
κοινότητα, με σεβασμό στις ανάγκες των μαθητών τους, τις οποίες το Υ.ΠΑΙ.Θ. αγνοεί
επιδεικτικά.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

