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Αξιότιμη κα Χρήστου, 
 
Σε συνέχεια του πρώτου έτους λειτουργίας του σχολείου στο οποίο φοίτησαν τα παιδιά μας, 
αποκλειστικά μαθητές ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε ορισμένα θέματα που έχουν 
πέσει στην αντίληψή μας και ερωτήματα που μας έχουν δημιουργηθεί και θεωρούμε σκόπιμο να έχουν 
λυθεί ή απαντηθεί πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους. 
 
Κατ’ αρχάς να σας ενημερώσουμε ότι το εν λόγω σχολείο λειτούργησε 1η φορά φέτος. Μάλιστα, για τη 
μεταφορά των παιδιών μας από το παρακείμενο 1ο Νηπιαγωγείο (στο οποίο αρχικά εγγράφηκαν) στο 8ο 
Νηπιαγωγείο Καισαριανής ενημερωθήκαμε την 1η ημέρα λειτουργίας (αγιασμό). Ο σχολικός χώρος 
αποτελείται από 2 αίθουσες (container). Στο σχολείο φέτος φοίτησαν περίπου 23 – 25 μαθητές, όλα 
προνήπια, με 1 εκπαιδευτικό και 1 για το ολοήμερο.  
 
Από όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, το επόμενο σχολικό έτος στο σχολείο είναι εγγεγραμμένα 39 
μαθητές, 27 εκ των οποίων θα κάνουν χρήση του ολοήμερου τμήματος. Τα ερωτήματα που 
θέλουμε να σας θέσουμε είναι τα εξής: 
 
 Πόσοι εκπαιδευτικοί θα έρθουν για το ολοήμερο τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέγιστος αριθμός 

μαθητών σε κάθε τμήμα είναι 25; Θα έρθουν στο σχολείο συνολικά 3 ή 4 εκπαιδευτικοί; 
 Που και πως θα λειτουργούν τα τμήματα του ολοήμερου; Θα πραγματοποιείται στο ίδιο container 

το μάθημα και το ολοήμερο; Θα γίνεται καθημερινά μετακίνηση θρανίων και κρεβατιών για την 
εκάστοτε ανάγκη;  

 Από τη στιγμή που την φετινή σχολική χρονιά υπήρχε αίθουσα άδεια, στην οποία δε γινόταν χρήση, 
στο 1ο Νηπιαγωγείο Καισαριανής, έχει εξετασθεί η δυνατότητα διαμοιρασμού των νέων μαθητών 
του 8ου Νηπιαγωγείου τη νέα χρονιά στην κενή αίθουσα του 1ου Νηπιαγωγείου, το οποίο διαθέτει 
σαφώς καλύτερες υποδομές για την υποδοχή μαθητών; 

 Έχει προβλεφθεί εκπαιδευτικός για την πρόωρη πρωινή προσέλευση; 
 Θα πραγματοποιηθεί μάθημα αγγλικών τη νέα χρονιά;  
 
 



Τέλος, θα θέλαμε να σας θέσουμε το γενικότερο προβληματισμό μας σχετικά με την ανάμιξη νηπίων κα 
προνηπίων στην ίδια τάξη. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι οι μαθητές που φοιτούν σε μικτό τμήμα 
προνηπίων και νηπίων δύναται να έχουν διαφορά ηλικίας έως και 2 έτη και αφετέρου το μικρό μέγεθος 
των συγκεκριμένων αιθουσών (γεγονότα που από μόνα τους είναι ανασταλτικά της ομαλής υλοποίησης 
του εκπαιδευτικού έργου) προβληματιζόμαστε ότι συνδυαστικά δύναται να δράσουν ακόμα πιο 
αρνητικά. Από τη στιγμή που θεωρούμε ότι υπάρχει κενή αίθουσα σε παρακείμενο σχολείο έχει εξετασθεί 
η δυνατότητα καταμερισμού των μαθητών έτσι ώστε να φοιτούν λιγότεροι μαθητές ανά αίθουσα – 
container;  
 
Αυτό το 1ο έτος φοίτησης των παιδιών μας στο σχολείο ήμασταν με αίσθημα συνεργασίας πάντα δίπλα 
στις δασκάλες, που και αυτές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις που επιφέρει το 1ο 
έτος λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας, αλλά και στο προσωπικό του Δήμου για την επίλυση αρκετών 
προβλημάτων που προέκυψαν και θα προκύψουν. 
 
Κύριο μέλημά μας είναι η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, η ασφάλεια των παιδιών μας και φυσικά η 
διασφάλιση του απρόσκοπτου εκπαιδευτικού έργου από τους εκπαιδευτικούς. 
 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την εξέταση της επιστολής μας. 
 
Μετά τιμής, 
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