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Αγία Παρασκευή, 25/10/2021
Αρ. Πρωτ.: 39

Προς:
Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας
Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων
σχετικά με την αποτίμηση, τον προγραμματισμό
και τις ομάδες δράσης της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων
Διευκολυντικές στάσεις εργασίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις με τη μεγαλειώδη απεργία στις 11 Οκτωβρίου,
τις αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης του Συλλόγου μας στις 19 Οκτωβρίου και
την συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων στις 23 Οκτωβρίου, είναι ανάγκη ο
κλάδος να σταθεί ενωμένος απέναντι στην εφαρμογή των σχεδιασμών της πολιτικής
ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., υπερασπιζόμενος το δημόσιο σχολείο, τα μορφωτικά δικαιώματα
των μαθητών και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.
Σας ενημερώνουμε ότι:


Με βάση τη νέα εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ έχει δοθεί παράταση με καταληκτική
ημερομηνία την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου για τις διαδικασίες αξιολόγησης της
σχολικής μονάδας που αφορούν τους διευθυντές των σχολείων (“ανέβασμα” στην

πλατφόρμα του ΙΕΠ ο προγραμματισμός του κάθε σχολείου και οι ομάδες δράσης),
άρα σε κάθε περίπτωση δεν προβλέπεται από την υπουργική απόφαση να
πραγματοποιούνται ειδικές συνεδριάσεις για τη αξιολόγηση.


Η δυνατότητα πραγματοποίησης των Ειδικών Συνεδριάσεων των Συλλόγων
Διδασκόντων έχει λήξει από τις 10 Οκτωβρίου, με βάση την Υπουργική Απόφαση,
που παραμένει σε ισχύ, και με βάση το άρθρο 4, , ενώ η υποχρέωση κατάθεσης της
αποτίμησης της περσινής χρονιάς (2020 -2021) έχει λήξει από τις 30/9. Και στις δύο
περιπτώσεις οι Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένες/οι και οι Σύλλογοι Διδασκόντων
καλύπτονταν με την απεργία – αποχή.



Η μόνη “υποχρέωση” που προκύπτει με βάση την Υπουργική Απόφαση, άρθρο 10,
είναι αυτή των Διευθυντών/ριών, Προϊσταμένων να καταθέσουν με δική τους ευθύνη,
«αμελλητί», τον προγραμματισμό και τις ομάδες δράσης για τη νέα σχολική χρονιά
2021 -2022, μέχρι τις 12 Νοεμβρίου.

Με βάση όλα τα παραπάνω καλούμε για την ερχόμενη εβδομάδα:


Κανένας Σύλλογος Διδασκόντων να μη συνεδριάσει τις επόμενες μέρες, γιατί δεν
προβλέπεται ούτε καν από την Υπουργική Απόφαση. Κανένας Διευθυντής/τρια,
Προϊσταμένη

δεν

είναι

υποχρεωμένος/νη

να

καλέσει

συνεδρίαση

Συλλόγου

Διδασκόντων. Κανένας δεν μπορεί να τον/ην αναγκάσει, ούτε ο Συντονιστής
Εκπαιδευτικού Έργου.


Καλούμε τους συναδέλφους Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένες να αξιοποιήσουν το
χρονικό περιθώριο που τους δίνει η εγκύκλιος Κόπτση (δηλαδή την παράταση έως τις
12 Νοεμβρίου, για την ηλεκτρονική υποβολή της συνοπτικής έκθεσης αξιολόγησης
των σχολικών μονάδων και του συλλογικού προγραμματισμού στην πλατφόρμα του
ΙΕΠ) και να μην σπεύσουν να ανεβάσουν άμεσα τα παραπάνω στοιχεία στην
πλατφόρμα τις επόμενες μέρες.



Οι συνάδελφοι που τυχόν κληθούν σε Συλλόγους Διδασκόντων τις επόμενες μέρες, να
επικαλεστούν όλα τα παραπάνω για να μην πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις.
Αναμένουμε το ΔΣ της ΔΟΕ να πάρει θέση με βάση τα νέα δεδομένα.



Για όσους συναδέλφους τυχόν πιεστούν να πάρουν μέρος σε συνεδριάσεις συλλόγων
διδασκόντων, το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”, προκηρύσσει
διευκολυντικές στάσεις εργασίας για όλη την εβδομάδα (πλην της 28/10) 1- 3
ώρες στο ωράριο του κάθε συναδέλφου και όσες ώρες από αυτές χρειαστεί.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

