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Περίληψη
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα όρια
των σχολικών μονάδων της Δημοτικής
Ενότητας

Ωραιοκάστρου

του

Δήμου

Ωραιοκάστρου .
Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 24 - 4 -2012 , ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30 , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου
Ωραιοκάστρου συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 11070/19-42012 πρόσκληση της Προέδρου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο επτά ( 7 ) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά ( 7 ) .
Παρόντες
1.

Κέπετζη Ερήνη , Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

2.

Καραμπιστάνη Χρυσάνθη , Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Ωραιοκάστρου

3.

Καγιάννης Χρήστος , Δ/ντης Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας

4.

Καρύδης Αθανάσιος , Δν/της 3ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου

5.

Γκιουλουμίδης Γεώργιος, Εκπ/κός 2ου Δημ. Σχολείου Ωραιοκάστρο

6.
7.

Στρατηγούσης Χαράλαμπος , Εκπρόσωπος Γεω/κού Πιστ/κού Συν/σμού Μονολόφου.
Καραγιώργης Βασίλειος, Εκπρόσωπος Αγρ. Συν/σμού Μελισσοχωρίου
Απόντες
Κανένας

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το
μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Συζητούμε το θέμα των ορίων των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας
Ωραιοκάστρου λόγω συνεχιζόμενων σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω
της ανεπαρκούς σχολικής στέγης και υφιστάμενου μαθητικού πληθυσμού.
Οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων παρουσιάζουν προβλήματα σε σχέση τις
υπάρχουσες αίθουσες και το μαθητικό πληθυσμό της φετινής χρονιάς ιδιαίτερα όμως
απαιτούνται μία αίθουσα στο 2ο Δημοτικό Παλιοκάστρου και μια στο 3ο Γυμνάσιο .
Η συζήτηση της οριοθέτησης των σχολικών μονάδων στοχεύει στον έλεγχο της ροής του
μαθητικού πληθυσμού ώστε να διασφαλιστεί η ορθολογική κατανομή του με βάση την
εγγύτητα κατοικίας και σχολικής μονάδας .
Το σημαντικότερο θέμα κυρίως εντοπίζεται στο επίπεδο εγγραφής νέων μαθητών στην 1η
τάξη της κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης , δηλαδή το Νηπιαγωγείο , την 1η τάξη Δημοτικού
και 1η Γυμνασίου .
Στόχος της Αντιδημαρχίας Παιδείας είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας των σχολικών
μονάδων και όχι η δημιουργία νέων προβλημάτων .
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προτείνουμε :
1) Στο 1ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου να ενταχθεί η περιοχή που μέχρι σήμερα
ανήκε στο 3ο Νηπιαγωγείο (ΟΑΕΔ) και ειδικότερα αυτή που οριοθετείται από την
Λ. Δημοκρατίας έως το τέλος του οικισμού . Συνεπώς στο 1ο Νηπιαγωγείο θα
υπαχθούν τα Οικοδομικά Τετράγωνα ( Ο.Τ. 1,2 ,4,5 ,6, 7, 8, 9, 10,11,23,16) .
2) Την ένταξη της περιοχής ανάμεσα στις οδούς «Χ. Κονταξοπούλου –
Θεσσαλονίκης – Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη» στα όρια του 3ου Νηπιαγωγείου .
Για μια αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής στέγης – έλλειψη αιθουσών και
μαθητικού πληθυσμού , θα προσκληθούν οι Διευθυντές του 1ου , 3ου & 4ου Δημοτικού
Σχολείου καθώς και οι Δ/ντές 1ου και 2ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου σε προσεχή
συνεδρίαση ώστε με τα στοιχεία που θα προσκομίσουν για τις αίθουσες και μαθητές
να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας .
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά .
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αφού άκουσαν την εισήγηση της
Προέδρου , εξέφρασαν τις απόψεις τους βασιζόμενοι και στους Χάρτες των ορίων
Νηπιαγωγείων , Δημοτικών , Γυμνασίων και Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας
Ωραιοκάστρου καθώς και τον Πίνακα με τον φετινό μαθητικό δυναμικό κάθε σχολικής
μονάδας
Αποφασίζουν ομόφωνα
1) Την οριοθέτηση των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας
Ωραιοκάστρου ως εξής :


Στο 1ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου να ενταχθεί η περιοχή που μέχρι
σήμερα ανήκε στο 3ο Νηπιαγωγείο (ΟΑΕΔ) και ειδικότερα αυτή που
οριοθετείται από την Λ. Δημοκρατίας έως το τέλος του οικισμού .
Συνεπώς στο 1ο Νηπιαγωγείο θα υπαχθούν τα Οικοδομικά Τετράγωνα (
Ο.Τ. 1,2 ,4,5 ,6, 7, 8, 9, 10,11,23,16)



Την ένταξη της περιοχής ανάμεσα στις οδούς «Χ. Κονταξοπούλου –
Θεσσαλονίκης – Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη» στα όρια του 3ου
Νηπιαγωγείου .

2) Την πρόσκληση των Διευθυντών του 1ου , 3ου & 4ου Δημοτικού Σχολείου
καθώς και των Δ/ντών 1ου και 2ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου στην προσεχή
συνεδρίαση ώστε με τα στοιχεία που θα προσκομίσουν για τις αίθουσες και
μαθητές , να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση από την Δημοτική
Επιτροπή Παιδείας .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό

6 / 2012.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κέπετζη Ειρήνη
Αντιδήμαρχος Παιδείας& Κοινωνικής Πολιτικής

