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Προς ηην Τποσργό Παιδείας και Θρηζκεσμάηων κα Νίκη Κεραμέως
Θέμα: Λειηοςπγία Μειονοηικού σολείος Αγιοσυπίος Ροδόπηρ
ηο νηπιαγυγείο Αγιοσυπίος Ν. Ροδόπηρ καηά ηην ζσολική πεπίοδο 2021- 2022 θοίηηζαν ζςνολικά
16 νήπια, εκ ηυν οποίυν 8 νηπιακήρ και 8 ππονηπιακήρ ηλικίαρ. Σα 8 παιδιά πος ολοκλήπυζαν θέηορ
ηην πποζσολική ηοςρ εκπαίδεςζη πποθανώρ δικαιούνηαι να εγγπάθοςν για ηο ζσολικό έηορ 2022- 2023
ζηην Α’ Δημοηικού ηος παπακείμενος (ενηόρ ηηρ ίδιαρ αςλήρ) Μειονοηικού Δημοηικού σολείος. Όμυρ
και παπά ηο γεγονόρ όηι θα θαινόηαν λογική αςηή η εξέλιξη, ζύμθυνα με ηα όζα έσοςν γίνει γνυζηά
από ηην Πεπιθεπειακή Διεύθςνζη Εκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ, μόνο 2 από ηα 8
παιδιά ππόκειηαι να γίνοςν δεκηά ζηο Μειονοηικό Δημοηικό σολείο Αγιοσυπίος. Σα ςπόλοιπα 6 πος
καηάγονηαι από διπλανά συπιά ζηέλνονηαι ςποσπευηικά είηε ζηο Δημοηικό σολείο Λςκείος, είηε ζηο
Μειονοηικό σολείο Αππιανών πος απέσοςν 20 και 15 σιλιόμεηπα ανηίζηοισα από ηον εν λόγυ οικιζμό.
Είναι δε σαπακηηπιζηικό όηι ζσεδόν όλοι οι γονείρ έσοςν ήδη ςποβάλλει αίηηζη εγγπαθήρ ζηο
Μειονοηικό σολείο Αγιοσυπίος πος ηοςρ εξςπηπεηεί απόλςηα, καθώρ η απόζηαζη από ηα διπλανά
συπιά ζηα οποία διαμένοςν (Ήπιο, Νέδα, ηποθή) δεν ξεπεπνά ηα 2 σιλιόμεηπα.
Γεδομένοσ όηι ηο διθέζιο Μειονοηικό Δημοηικό σολείο Αγιοσυπίος είναι μια άπηια ζσολική μονάδα.
Γεδομένοσ όηι η σιλιομεηπική απόζηαζη ηυν διπλανών συπιών ζςνάδει απόλςηα με ηο αίηημα ηυν
γονιών για εγγπαθή ζηο ζςγκεκπιμένο ζσολείο.
Γεδομένοσ όηι η απομάκπςνζη ηυν εξάσπονυν μαθηηών καηά 15 και 20 σιλιόμεηπα καθημεπινά από
ηιρ εζηίερ ηοςρ δημιοςπγεί μια δςζανάλογη επιβάπςνζη ζηην καθημεπινόηηηά ηοςρ.
Γεδομένοσ όηι η μη εγγπαθή ηυν παιδιών ζηο Δημοηικό σολείο Αγιοσυπίος οδηγεί ηο επόμενο
σπονικό διάζηημα με μαθημαηική ακπίβεια ζε αναζηολή λειηοςπγίαρ ηος ζσολείος εξαιηίαρ έλλειτηρ ηος
αναγκαίος από ηο νόμο απιθμού μαθηηών.
Δρωηάηαι η κα Τποσργός:
κοπεύεηε να ανακαλέζεηε ηην καηαθανώρ ανοπθόδοξη επιλογή ηηρ Πεπιθεπειακήρ Διεύθςνζηρ
Εκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ πος οδηγεί ζε αναίηια ηαλαιπυπία 8 οικογένειερ και
ζηην αναζηολή λειηοςπγίαρ ενόρ ακόμη Μειονοηικού σολείος ζηη Θπάκη;
Ο ερωηών βοσλεσηής
Ιλτάν Ατμέη

