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Πξνο: Μέιε καο  

 

 

Αλαθνίλσζε 

 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο», αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ζρεηηθή 

ελεκέξσζε από εθπαηδεπηηθνύο ηνπ 7
νπ

 Δ.. Δάθλεο, θαηαδηθάδεη, κε νκόθσλε απόθαζε, ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο, ελ αγλνία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, παξαβίαζε ηελ 

εθθξαζκέλε βνύιεζή ηνπο πνπ αθνξά ζηελ Εζσηεξηθή θαη Εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ησλ ρνιηθώλ 

Μνλάδσλ. 

 

πγθεθξηκέλα, ζηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ πιιόγνπ Δηδαζθόλησλ γηα ηνλ ζπιινγηθό 

πξνγξακκαηηζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (θάζε 1), όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ, πιελ ηνπ 

Δηεπζπληή, επέιεμαλ ηα θείκελα ηεο Δ.Ο.Ε.. Ο Δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, αγλνώληαο ηελ απόθαζε ηνπ 

πιιόγνπ Δηδαζθόλησλ, αλέβαζε ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Θ.Ε.Π. δηθά ηνπ θείκελα, θάηη πνπ 

δηαπηζηώζεθε, όηαλ ν νξηζζείο -από ηνλ ύιινγν Δηδαζθόλησλ- πληνληζηήο Οκάδσλ Δξάζεο 

επηρείξεζε λα αλαξηήζεη ηνλ ρεδηαζκό Δξάζεο (θάζε 2). 

 

Σν λνκνζεηηθό πιαίζην (λ.4692/2020, λ.4823/2021 θαη ΦΕΚ4189/2021) αλαθέξεη όηη ν ζπιινγηθόο 

πξνγξακκαηηζκόο είλαη έξγν ηνπ πιιόγνπ Δηδαζθόλησλ. Καηά ζπλέπεηα, νη Δηεπζπληέο δελ έρνπλ 

θακία αξκνδηόηεηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ θεηκέλσλ, ηα νπνία απνηεινύλ απόθαζε ηνπ πιιόγνπ 

Δηδαζθόλησλ. Τπνρξέσζε ησλ Δηεπζπληώλ είλαη λα δηαζθαιίζνπλ όηη ηα θείκελα, πνπ απνθαζίδνπλ 

νη ύιινγνη Δηδαζθόλησλ, ζα αλαξηεζνύλ εληόο ησλ νξηζζεηζώλ εκεξνκεληώλ. 

 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» εθθξάδεη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ θαη 

ηε ζηήξημή ηνπ ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ 7
νπ

 Δ.. Δάθλεο. Υαηξεηίδεη, επίζεο, ηνπο/ηηο 

ζπλαδέιθνπο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ ζπιιόγνπ πνπ, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, 

ζπληάζζνληαη κε ηηο ζπιινγηθέο/ζεζκηθέο απνθάζεηο ηνπ θιάδνπ ηόζν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο όζν θαη γηα ηνπο κέληνξεο - ελδνζρνιηθνύο ζπληνληζηέο. 

 

Σέινο, ην Δ.. θαιεί ηνλ Δηεπζπληή ηνπ 7
νπ

 Δ.. Δάθλεο λα ζεβαζηεί ηελ απόθαζε ηνπ πιιόγνπ 

Δηδαζθόλησλ, σο εθ ηνπ λόκνπ νθείιεη, ππεξαζπηδόκελνο, καδί κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο, ην 

δεκόζην ζρνιείν θαη ηε δεκνθξαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία, δεδνκέλνπ όηη νη απνθάζεηο ησλ ζπιιόγσλ 

δηδαζθόλησλ είλαη δεζκεπηηθέο γηα όινπο/όιεο θαη πινπνηνύληαη κε επζύλε ηνπ Δηεπζπληή. 
 

 

Σν Δ.. 
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