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Θέέμα: Σχολικ
κές γιορτές
ς και εκδηλώσεις

ονται στις σχολικές
σ
γιο
ορτές και εκκδηλώσεις, με αρ. φακ..
Σε συνέέχεια των εγγκυκλίων που αναφέρο
5.9.02.1
1, ημερ. 26 Μαΐου 2004
2
και 7
7.27.02, ημ
μερ. 15 Νο
οεμβρίου 22007, καθώ
ώς και τηςς
παραγρ
ράφου Ε3, σελ. 52 τη
ης φετινής αρχικής εγκυκλίου, μεε αρ. φακ. 7.11.09/10
0, ημερ. 27
7
Αυγούσ
στου 2012, τονίζεται εκ
ε νέου κ
και με έμφ
φαση η ανάγκη για α
απόλυτη κα
αι αυστηρή
ή
συμμόρ
ρφωση με τις
τ οδηγίες που
π περιλα
αμβάνονται σε αυτές, ιδιαίτερα σεε ό,τι αφορά το χρόνο
ο
διάρκεια
ας των γιο
ορτών και εκδηλώσεω
ων, θέμα για
γ το οποίο την περ
ρσινή σχολ
λική χρονιά
ά
παρουσ
σιάστηκαν φαινόμενα
φ
που
π με καννένα τρόπο δεν μπορο
ούν να γίνοουν από τού
ύδε και στο
ο
εξής απ
ποδεκτά.
υμίζεται προ
ος τούτο όττι οι γιορτέές που απο
οφασίζεται να γιορτάζο
ζονται ενδοσ
σχολικά θα
α
Υπενθυ
πρέπει να είναι διάρκειας
δ
μέχρι
μ
δύο διδακτικών περιόδω
ων το πολλύ, ενώ η γιορτή
γ
τωνν
Χριστου
υγέννων κα
αι η γιορτή για
γ τη λήξη των μαθημ
μάτων που, σύμφωνα με τους Κα
ανονισμούςς
Λειτουρ
ργίας των σχολείων,
σ
γίίνονται και για τους γο
ονείς σε μη εργάσιμο χρόνο, δεν
ν πρέπει να
α
υπερβα
αίνουν τη μίία ώρα. Στη
ην περίπτω
ωση δε που αφυπηρετεεί διευθυντήής/διευθύντρ
ρια ή άλλοςς
εκπαιδεευτικός του σχολείου και
κ αποφασ
σίζεται να το
ου γίνει τιμη
ητικό αφιέρω
ωμα, αυτό δεν μπορείί
να έχει δ
διάρκεια μεεγαλύτερη τω
ων δέκα λεπ
πτών.
αι σχετικά, ότι έχουν ήδη κληθεί ο
οι ΠΛΕ και οι
ο Ε∆Ε των
ν Επαρχιακώ
ών Γραφείω
ων Παιδείαςς
Τονίζετα
να παρα
ακολουθούνν με ιδιαίτερ
ρη προσοχή
ή το θέμα αυτό
α
και να παρεμβαίννουν προληπτικά όπου
υ
και όπο
οτε διαφαίννεται ότι εν
νδέχεται να
α παραβιάζζονται οι σχετικές
σ
με αυτό κατεευθυντήριεςς
οδηγίες και να ζη
ητούν λογοδ
δότηση για
α τις περιπττώσεις στις
ς οποίες διιαπιστώνον
νται εκ τωνν
σεις.
υστέρων παραβιάσ
αμβανομένω
ων υπόψη των οικονο
ομικών συνθηκών πουυ βιώνει ο τόπος μας,,
Παράλλληλα, και λα
καλείστεε να λαμβά
άνετε όλα εκ
κείνα τα μέττρα τα οπο
οία θα περιορίζουν σττο ελάχισττο ή και θα
α
καθιστο
ούν αχρεία
αστα τα όποια έξοδα γ
για τα παιδ
διά και τις οικογένειές
ο
ς τους οι εκ
κδηλώσεις
ς
αυτές θα συνεπ
πάγονται. Κρίνεται απαραίτητο
ο για κάθ
θε εκδήλω
ωση και γιορτή που
υ
ατοποιείται με ευθύνη του σχολείο
ου, το οικον
νομικό κόσττος, τόσο γγια το σχολείο όσο καιι
πραγμα
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για τουςς γονείς, να
α αποτελεί ένα από τα
α κύρια κριτήρια για τη
η λήψη τωνν όποιων αποφάσεών
α
ν
σας.
φορείστε, επ
πίσης, ότι, με
μ βάση σχεετικό ∆ιάταγ
γμα του Υπ
πουργού Πα
αιδείας και Πολιτισμού,
Π
,
Πληροφ
η
με ημερ
ρ. 31 Αυγού
ύστου 2012, καθορίζετα
αι η 11 Μα
αΐου ως Ημέέρα Μνήμηςς και Απόδοσης Τιμήςς
σε Όσο
ους Θυσιάσ
στηκαν ως Αποτέλεσμ
μα της Φον
νικής Έκρη
ηξης της 1 1ης Ιουλίου
υ 2011 στη
η
Ναυτική
ή Βάση «Ευ
υάγγελος Φλ
λωράκης», κατά την οπ
ποία θα πραγματοποιοούνται εκδη
ηλώσεις στα
α
δημόσια
α σχολεία τη
ης Κύπρου ή θα αποδ ίδονται τιμέές στους πιο
ο πάνω, σύύμφωνα με οδηγίες
ο
του
υ
Υπουργγού Παιδείας και Πολιτιισμού που θ
θα σας σταλ
λούν αργότερα.
ανόμενοι τη
ην πολύ μεγ
γάλη σημασ
σία των πιοο πάνω, θα υπάρξει εκκ
Είμαστεε βέβαιοι όττι, συναισθα
μέρους όλων πλήρ
ρης συμμόρ
ρφωση, και τόσο ο χρό
όνος όσο κα
αι το κόστοςς των εκδηλ
λώσεων θα
α
ουν απόλυτα ορθολογικής διαχείρ ισης, εντός των πλαισίίων που έχοουν καθορισ
στεί.
τυγχάνο
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