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Αξιότιμες κ. Υπουργοί
Ως σύλλογος γονέων θεωρούμε αδιανόητο να διανύουμε τον τρίτο μήνα
λειτουργίας του σχολείου μας και για πολλοστή χρονιά, να υπάρχουν κενά σε
καθηγητές, ιδιαίτερα της κατεύθυνσης χορού και κινηματογράφου. Δεν είναι
δυνατόν

να

υφίσταται

καλλιτεχνικό

σχολείο,

χωρίς

καθηγητές

των

κατευθύνσεων και να υπάρχει ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας με πολλές
ώρες κενές σε διδασκαλία καθημερινώς! Με αυτό το τρόπο υπονομεύεται
συστηματικά η λειτουργία του καλλιτεχνικού σχολείου.
Θα πρέπει άμεσα να προβείτε στην πρόσληψη καθηγητών και να καλυφθούν
άμεσα τα κενά του σχολείου σε εκπαιδευτικούς. Για να μην δημιουργηθούν και
στην νέα σχολική χρονιά ανάλογα ζητήματα απαιτούμε:
1. Να κινηθούν οι νομοθετικές διαδικασίες για την έγκαιρη μόνιμη πρόσληψη
καθηγητών κατεύθυνσης (χορού, κινηματογράφου, ηθοποιοί κ.α.) και
γενικότερα να καλυφθούν τα οργανικά κενά σε καθηγητές και διοικητικό
προσωπικό.

2. Μέχρι να ολοκληρωθεί η μόνιμη πρόσληψη, να καλύπτονται τα κενά του
σχολείου με καθηγητές ωρομίσθιους, που οι διαδικασίες πρόσληψης θα
ολοκληρώνονται πριν την έναρξη του σχολικού έτους.
Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας να ξεκινάει η σχολική χρονιά χωρίς κενά
σε καθηγητές, ώστε απερίσπαστα να αφιερώνονται στην γνώση και την
μάθηση. Επιζητούμε το αυτονόητο: την ύπαρξη ενός δημόσιου σχολείου,
κατάλληλα στελεχωμένου με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Ενός
δημόσιου σχολείου που θα λειτουργεί υπέρ του μαθητή και του καθηγητή της
κοινωνίας.
Για την υλοποίηση των αιτημάτων μας ζητάμε άμεση συνάντηση με την
Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως.
Με εκτίμηση
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