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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Διευθυντές/Διευθύντριες
- Δημοτικών Σχολείων
- Νηπιαγωγείων
- Ειδικών Σχολείων
Θέμα: Σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και παρά τις σαφέστατες για το θέμα προηγούμενες
εγκυκλίους, με αρ. φακ. 5.9.02.1 ημερ. 26.05.2014, με αρ. φακ. 7.27.02 ημερ.
15.11.2007, 29.10.2012 και 05.05.2016, καθώς και της παραγράφου Ε3, σελ. 84-85 της
φετινής αρχικής εγκυκλίου, με αρ. φακ. 7.11.09/16 ημερ. 03.08.2017 (αρ. εγκυκλίων στο
διαδίκτυο dde1191, dde3521, ypp4025, ypp6128), έχουμε πληροφορίες ότι δεν
τηρούνται οι σχετικές οδηγίες με αποτέλεσμα αρκετά σχολεία:
να διαθέτουν πολύ χρόνο για προετοιμασία των γιορτών σε βάρος του χρόνου
διδασκαλίας των παιδιών
να δαπανούνται μεγάλα ποσά είτε από τους ίδιους τους γονείς είτε από τα σχολεία
για στολές, σκηνικά κ.λπ.
να διαρκούν πέραν της μίας ώρας κ.ά.
Τονίζεται εκ νέου και με έμφαση η ανάγκη για απόλυτη και αυστηρή συμμόρφωση με
τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα πιο κάτω:
• να είναι λιτές
• να απαιτούν ελάχιστα ως καθόλου έξοδα από τους γονείς και το σχολείο
• το περιεχόμενό τους να αποτελεί φυσική απόρροια της καθημερινής εργασίας του
σχολείου και των δραστηριοτήτων των τμημάτων και η προετοιμασία τους να μην
είναι σε βάρος των μαθημάτων
• να είναι συμβατές με όσα διαλαμβάνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα
• να έχουν ποιοτικό περιεχόμενο και να είναι ανάλογες με την ηλικία των παιδιών
και
• η διάρκειά τους να μην ξεπερνά, σε καμιά περίπτωση, τη μία ώρα.
Είναι λυπηρό γιατί για το ίδιο θέμα καλείται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να
προβαίνει στην αποστολή σωρεία εγκυκλίων χωρίς να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση
όλων των Διευθυντών/Διευθυντριών.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800 600 φαξ: 22 428277 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Τονίζεται σχετικά, ότι έχουν κληθεί οι Π.Λ.Ε. και οι Ε.Δ.Ε. των Επαρχιακών Γραφείων
Παιδείας να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή το θέμα αυτό και σε περίπτωση που
διαπιστώνονται παραβιάσεις να ζητούν άμεσα λογοδότηση από τα επηρεαζόμενα
σχολεία.

(Χρίστος Χατζηαθανασίου)
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης
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Π.Λ.Ε.
Ο.Ε.Δ.Ε.
Π.Ο.Ε.Δ.
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων
Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων
: Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες,
Τ.Θ. 17113, 2261 Λατσιά
: Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών, Τ.Θ. 51550, 3506 Λεμεσός
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