
Παρουσία μελών Δ.Σ. του συλλόγου γονέων στο σχολείο 
 

Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να παραμείνει 
εντός του σχολικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων και των μελών 
του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή 
όχι χώρος για τις συνεδριάσεις.  
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ΘΕΜΑ: Σχέσεις συλλόγων γονέων με μαθητές  
Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στη Δ/νσή μας και αφορούν στην 
παρουσία μελών των Δ.Σ. συλλόγων γονέων στα σχολεία σας κάνουμε 
γνωστά τα ακόλουθα:  
1. Εντός του διδακτηρίου κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δεν 
μπορεί να παραμείνει εντός του σχολικού χώρου, συμπεριλαμβανο-
μένων και των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων, ανεξάρτητα αν 
τους έχει διατεθεί ή όχι χώρος για τις συνεδριάσεις. Το σχολείο είναι 
μεν δημόσια υπηρεσία, αλλά λόγω της ιδιομορφίας του έργου δεν μπορούν να 
παρευρίσκονται στους χώρους του οποιαδήποτε ώρα γονείς ή ενδιαφερόμενοι 
πολίτες, αφού αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της άσκησης 
του εκπ/κού έργου.  

2. Ένας άλλος λόγος που δεν επιτρέπει την ελεύθερη και χωρίς περιορισμό 
είσοδο και παραμονή γονέων και λοιπόν πολιτών στους σχολικούς χώρους, 
είναι η ασφάλεια των μαθητών, η οποία προϋποθέτει την ασφάλιση της 
εισόδου στο σχολείο.  

3. Ύστερα από τα παραπάνω θα πρέπει να βρίσκεται τρόπος ώστε η λειτουρ-
γία του σχολείου να μη διαταράσσεται και οι γονείς αλλά και οι ενδιαφερόμε-
νοι πολίτες να εξυπηρετούνται. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ανακοινώνεται από 
το δ/ντή του σχολείου στους ενδιαφερόμενους ο χρόνος των τακτικών και ο 
τρόπος των έκτακτων επισκέψεων στο σχολείο, ώστε να μην δημιουργούνται 
προβλήματα σχέσεων και επικοινωνίας με τους γονείς και τους λοιπούς πολί-
τες.  

4. Η οποιαδήποτε συνάντηση συνεργασίας και οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. των 
συλλόγων γονέων πραγματοποιούνται σε χρόνο μη λειτουργίας του σχολείου 
και αφού υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση του δ/ντή για τη χρήση του χώρου. Θα 
πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ο σύλλογος γονέων στηρίζει το έργο των 
εκπ/κών και συνεργάζεται μαζί τους, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν 
παρεμβαίνει σε θέματα διδακτικής πράξης, λειτουργίας της σχολικής 
μονάδας, αξιολόγησης και εποπτείας του εκπαιδευτικού έργου.  


