ύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε.
Δάθλεο - Τκεηηνύ, Νένπ Κόζκνπ
θαη Αγίνπ Αξηεκίνπ
«ν Μαθξπγηάλλεο»
Αγαπεηνί γνλείο
ηα Νεπηαγσγεία, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019, ζα θνηηήζνπλ καζεηέο πνπ έρνπλ
ζπκπιεξώζεη ηε λόκηκε ειηθία εγγξαθήο, όπσο απηή νξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο
παξ.3β, ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α). ύκθσλα κε απηέο, ζηα Νεπηαγσγεία
εγγξάθνληαη καζεηέο/ηξηεο πνπ ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξώλνπλ ηελ
ειηθία ησλ ηεζζάξσλ (4) εηώλ. πγθεθξηκέλα, εγγξάθνληαη ζηα Νεπηαγσγεία γηα ην ζρνιηθό
έηνο 2018-2019, καζεηέο/ηξηεο γελλεκέλνη/εο ην 2013 θαη 2014 θαη ηα Νεπηαγσγεία
ππνρξενύληαη λα δερηνύλ όιεο ηηο αηηήζεηο λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί απηά
ηα έηε.
Επηθνηλσλνύκε καδί ζαο, γηαηί πηζηεύνπκε πσο ν δξόκνο ηεο ππεξάζπηζεο ηνπ δεκόζηνπ
ζρνιείνπ είλαη θνηλόο. H παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή αλαγθαηόηεηα πνπ αθνξά ηελ
αλάπηπμε, εθπαίδεπζε θαη δηαπαηδαγώγεζε ηνπ παηδηνύ, δελ κπνξεί λα είλαη κία επηιεθηηθή
παξνρή ε νπνία δεκηνπξγεί άληζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ.
Ο πόιεκνο πνπ δέρεηαη ην Δεκόζην λεπηαγσγείν έρεη ζθνπό λα κπινθάξεη ηε ζπκκεηνρή
κεγάισλ δήκσλ ζηε δίρξνλε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, θαηαξγώληαο νπζηαζηηθά ηνλ λόκν.
Σα ζρέδηα ηεο Κεληξηθήο ΄Ελσζεο Δήκσλ Ειιάδαο (Κ.Ε.Δ.Ε.) λα ππαρζνύλ ηα λεπηαγσγεία
ζηε δηθή ηνπο αξκνδηόηεηα, είλαη γλσζηά εδώ θαη ρξόληα. Πνηνλ κπνξνύλ λα πείζνπλ όκσο
γηα ηελ ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο ελόο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο, γλσξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ
έρνπλ νη Δήκνη;
Η ππνρξεσηηθόηεηα ηεο 2ρξνλεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, κε επζύλε ηνπ θξάηνπο,
απνηειεί πάγην αίηεκα καο, ην νπνίν ηεθκεξηώλεηαη επηζηεκνληθά από ηα εξεπλεηηθά
δεδνκέλα, πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δίρξνλε παξακνλή ησλ λεπίσλ ζην λεπηαγσγείν.
Κάησ από ηελ πίεζε κηαο κεγάιεο απεξγίαο έμη εβδνκάδσλ, ςεθίζηεθε ην 2006 ν λόκνο
3518 ηεο ππνρξεσηηθήο κνλνεηνύο θνίηεζεο. Σν πάγην αίηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο
γηα δίρξνλε ππνρξεσηηθή Πξνζρνιηθή Αγσγή ζεζκνζεηήζεθε ηε θεηηλή ρξνληά κεηά από
αγώλεο ρξόλσλ, αιιά εθαξκόδεηαη ζε 184 Δήκνπο από ηνπο 325 ηεο ρώξαο θαη όπνπ δελ
ππάξρεη θόζηνο ζε ππνδνκέο ή πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ.
Εκείο δεηάκε ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ λόκνπ, γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ δηθαηώκαηνο, πνπ
έρνπλ όια ηα παηδηά ζηε θνίηεζε ζην Δεκόζην ζρνιείν.
Η θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν ζα πξέπεη λα είλαη 2 ρξόληα (λήπηα & πξνλήπηα):
Γηαηί ε θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην
ζρνιείν θαη επλνεί ηε καζεζηαθή θαη πξνζσπηθή πνξεία ησλ παηδηώλ, κέζα από ηελ νπηηθή
ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο κε ηα πξνγξάκκαηα
κεηάβαζεο.

Γηαηί ε ζπλύπαξμε λεπίσλ/πξνλεπίσλ θαη νη κεηθηέο νκάδεο πνπ δεκηνπξγνύληαη είλαη πνιύ
ζεκαληηθέο γηα ηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ πλεπκαηηθή/δηαλνεηηθή αλάπηπμε ησλ
παηδηώλ.
Γηαηί κε ηε δηεηία εμαζθαιίδεηαη ε θνίηεζε θαη ε ζρνιηθή εηνηκόηεηα ησλ παηδηώλ σο ην
Δεκνηηθό ζε έλα ζηαζεξό πεξηβάιινλ κε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύληαη.
Γηαηί ππάξρεη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα αλίρλεπζε ηπρόλ δπζθνιηώλ θαη δπλαηόηεηα
ζπζηεκαηηθήο πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο από εθπαηδεπηηθνύο κε ηελ απαηηνύκελε
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε.
Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα απαηηήζνπκε από ηελ Πνιηηεία:
Να πξνρσξήζεη άκεζα ζηε ζεζκνζέηεζε ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο
θαη εθπαίδεπζεο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα, κε κνλαδηθή δνκή ην λεπηαγσγείν (γηα ηηο ειηθίεο 46 εηώλ), κε εμαζθάιηζε όισλ ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο.
Να ιεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη λα γίλνπλ όιεο νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο από
πιεπξάο ησλ Δήκσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα λα θνηηήζνπλ ηνλ επηέκβξην όια ηα
πξνλήπηα ζην Δεκόζην Νεπηαγσγείν.
Να δνζνύλ άκεζεο ιύζεηο ζην θηεξηαθό πξόβιεκα κε ελνηθίαζε θαηάιιεισλ θαη ζύγρξνλσλ
ρώξσλ θαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζρεδηαζκόο-πξνγξακκαηηζκόο γηα εύξεζε νηθνπέδσλ θαη
αλέγεξζε λέσλ θηεξίσλ.
Αγαπεηνί γνλείο
Καινύκε όινπο εζάο λα δώζεηε καδί καο ηνλ αγώλα ππεξάζπηζεο ηνπ Δεκόζηνπ ζρνιείνπ
γξάθνληαο ηα παηδηά ζαο ζην Δεκόζην Νεπηαγσγείν, ζηεξίδνληαο ηε Δεκόζηα Εθπαίδεπζε,
αλαγλσξίδνληαο ην δηθαίσκα ζηα δεκόζηα αγαζά θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο γηα όια ηα παηδηά θαη
ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.

ΣΗΡΘΖΟΤΜΕ ΣΗ ΔΘΥΡΟΝΗ ΠΡΟΥΟΛΘΚΗ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΚΑΘ ΣΟ
ΕΝΘΑΘΟ ΔΕΚΑΣΕΣΡΑΥΡΟΝΟ ΥΟΛΕΘΟ
ΑΜΕΗ ΚΑΘ ΚΑΘΟΛΘΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΘΥΡΟΝΗ
ΤΠΟΥΡΕΩΣΘΚΗ ΠΡΟΥΟΛΘΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΘ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΘΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΣΗ
ΑΓΩΝΘΖΟΜΑΣΕ ΓΘΑ ΔΗΜΟΘΟ ΔΩΡΕΑΝ ΥΟΛΕΘΟ ΥΩΡΘ
ΑΠΟΚΛΕΘΜΟΤ
Η ΔΗΜΟΘΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΕΘΝΑΘ ΜΟΡΦΩΣΘΚΟ ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΟΛΩΝ
ΣΩΝ ΠΑΘΔΘΩΝ

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ζπιιόγνπ

