Τη φετινή σχολική χρονιά με βάση το
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία
των Οργανώσεων Γονέων πρέπει να
πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα οι
εκλογές σε όλους τους Συλλόγους
Γονέων & Κηδεμόνων αλλά και στο
σύνολο των Οργανώσεων Γονέων
(Ενώσεις, Ομοσπονδίες, ΑΣΓΜΕ).
Στα πλαίσια αυτά έχουμε ήδη αναρτήσει στην
ιστοσελίδα της ΑΣΓΜΕ www.asgme.gr το
«Αλφαβητάρι – Οδηγό» των Οργανώσεων
Γονέων με στόχο να συμβάλλουμε και να
βοηθήσουμε στην όσο το δυνατόν καλύτερη
ενημέρωση των γονιών σχετικά με διάφορα
θέματα που διέπουν τη λειτουργία, τη
συμμετοχή αλλά και τις εκλογικές διαδικασίες.

Η φετινή χρονιά είναι διαφορετική.
Θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε στις
συνθήκες που υπάρχουν λόγω Covid-19
για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.
Έχουμε
τη
δυνατότητα
να
ακολουθήσουμε διαφορετικές πρακτικές
και να δούμε εναλλακτικές λύσεις όσον
αφορά πρακτικά ζητήματα των εκλογικών
διαδικασιών χωρίς να παραβιάζουμε τις
καταστατικές αρχές των Οργανώσεων
Γονέων. Χρειάζεται έγκαιρη προετοιμασία
και καλός σχεδιασμός ειδικά με τις
πρόσθετες δυσκολίες που θα έχουμε
φέτος.
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Εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση
Έγκαιρος ορισμός (ημερομηνία, ημέρα και ώρα)
Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. από το ΔΣ του Συλλόγου
Γονέων & Κηδεμόνων.
Ανακοίνωση και αφίσα από το Σύλλογο Γονέων.
Προτροπή για μαζική συμμετοχή των γονιών στις Γ.Σ. και
στις εκλογές από το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των
γονιών από τις διευθύνσεις των σχολείων.
Εξέταση της δυνατότητας πραγματοποίησης Γ.Σ. στο τέλος
της ενημέρωσης των γονιών της Α’ τάξης και πριν την
έναρξη ενημέρωσης των γονιών των υπολοίπων τάξεων Β’
και Γ’ (αφορά Γυμνάσια και Λύκεια).
Πραγματοποίηση της Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. με την
απαιτούμενη απαρτία βάση του καταστατικού κάθε
Συλλόγου.
Εκλογή Προεδρείου από τη Γ.Σ. (Πρόεδρος, Γραμματέας,
μέλος).
Συζήτηση και έγκριση ή μη του Διοικητικού Απολογισμού
από τη Γ.Σ.
Συζήτηση και έγκριση ή μη του Οικονομικού Απολογισμού
από τη Γ.Σ.
Απόφαση και ορισμός από τη Γενική Συνέλευση της
διενέργειας των εκλογών (ημερομηνία ημέρες και ώρες).
Αίτημα του απερχόμενου Δ.Σ. προς τη Σχολική Επιτροπή
για παραχώρηση εξωτερικού χώρου του σχολείου
(Προαύλιο, χώρος ανοικτός με υπόστεγο, κερκίδες
γηπέδου μπάσκετ, ανοικτό θεατράκι κλπ) για τη διενέργεια
της ψηφοφορίας των εκλογών.
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που έχει την ευθύνη για
την διενέργεια των εκλογικών αρχαιρεσιών.

Υποβολή υποψηφιοτήτων (για Διοικητικό Συμβούλιο,
Εξελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι στην Ένωση
Γονέων) προς την Εφορευτική Επιτροπή στη Γ.Σ.
Επιστολή της Εφορευτικής Επιτροπής προς όλους τους
γονείς και κηδεμόνες για την ημερομηνία των εκλογών
και για δηλώσεις υποψηφιότητας (για Διοικητικό
Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι στην
Ένωση Γονέων).

Να διατίθενται μάσκες από το Δ.Σ σε περίπτωση που
κάποιος γονέας δεν μερίμνησε να έχει μαζί του.
Να υπάρχουν αντισηπτικά στο χώρο της Γενικής
Συνέλευσης.
Να φροντίσει το Δ.Σ σε συνεργασία με τη Δημοτική
Αρχή ώστε ο χώρος και ο εξοπλισμός που
χρησιμοποιήθηκε στη Γ.Σ να απολυμανθούν.

Υγειονομικά μέτρα
κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.
Όπως είναι λογικό, οι Γ.Σ. θα είναι αρκετά
διαφορετικές, παίρνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες
συνθήκες. Προτείνεται το Δ.Σ να συντάξει
υγειονομικό πρωτόκολλο με συγκεκριμένα μέτρα
προστασίας της υγείας των μελών του Συλλόγου
που θα συμμετάσχουν στην Γ.Σ το οποίο θα
συμπεριληφθεί στην πρόσκληση της Γ.Σ. Να
γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να
υπάρχει στο χώρο της συνέλευσης όλη η υποδομή
που απαιτείται.
Καλό θα είναι για προληπτικούς λόγους να μην
συμμετάσχουν όσοι γονείς, με βάση τις οδηγίες των
επιστημόνων, ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή
συγκατοικούν με ανθρώπους που έχουν σοβαρά
προβλήματα υγείας.
Προφανώς, όσοι εμφανίσουν τυχόν συμπτώματα του
κορονοϊού (όπως πυρετό, βήχα κ.λπ.) δεν επιτρέπεται
να συμμετάσχουν.
Να είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας καθ’ όλη τη
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός να φροντίσει το
Δ.Σ, είτε τοποθετώντας καθίσματα, είτε ορίζοντας
συγκεκριμένες θέσεις για τους γονείς και κηδεμόνες
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες αποστάσεις.
Ο κάθε γονέας φροντίζει για την ατομική του υγιεινή και
προστασία. Έχει μαζί του υποχρεωτικά μάσκα και
αντισηπτικό.

Προτάσεις για τη διαδικασία
της ψηφοφορίας
Το ζητούμενο στις αρχαιρεσίες είναι η μαζική
συμμετοχή των γονιών και κηδεμόνων στις Γ.Σ.
αλλά και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Για να θεωρείται νόμιμη η εκπροσώπηση του
Συλλόγου στα προβλεπόμενα από το Νόμο Όργανα
(Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, Σχολικό Συμβούλιο και
Ένωση Συλλόγων Γονέων), θα πρέπει, στις αρχαιρεσίες
εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου, να πάρουν μέρος
γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον, το ένα τρίτο
(1/3) των μαθητών της Σχολικής Μονάδας που
λειτουργεί ο Σύλλογος. Σε περίπτωση που στις
αρχαιρεσίες, δεν επιτυγχάνεται η συμμετοχή γονέων που
να εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών, οι
εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες
προϋποθέσεις. Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη
απαρτία, θεωρείται ότι τα Όργανα του Συλλόγου
εκλέγονται νομίμως, δεν μπορούν όμως να μετέχουν στο
Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, στο Σχολικό Συμβούλιο,
και στην Ένωση Γονέων.
Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη
εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας
(1/3), εντός των νομίμων προθεσμιών (Σεπτέμβριος –
Δεκέμβριος).

Προτείνονται λοιπόν, για να επιτευχθεί το μέτρο
του 1/3, τρόποι που έχουν εφαρμοστεί σε
διάφορα σχολεία και είχαν αποτέλεσμα
Για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά
Να οριστούν οι εκλογές σε περισσότερες από μια μέρες και
καλύπτοντας όλες τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης
των παιδιών (πχ. Τετάρτη και Πέμπτη, και ώρες 8.00 –
9.00, 13.00 – 14.00 & 16.00 – 20.00).
Για τα Γυμνάσια και Λύκεια
Λόγω του ότι οι βαθμοί των μαθητών το πιο πιθανό είναι να
δοθούν ηλεκτρονικά δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να
πραγματοποιηθούν οι εκλογές την ημέρα ενημέρωσης και
παραλαβής των βαθμών. Για το λόγο αυτό προτείνετα να
οριστούν οι εκλογές σε περισσότερες από μια μέρες και να
δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να μπορούν να
ψηφίσουν πρωί και απόγευμα (π.χ. Πέμπτη 17.00 – 20.00,
Παρασκευή 17.00 –20.00 και Σάββατο 10.00 – 14.00).
Για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης που οι Σύλλογοι γονέων
αποφασίσουν να κάνουν εκλογές περισσότερες από μια
μέρες προτείνεται η φύλαξη της κάλπης, αφού σφραγιστεί,
να μείνει είτε σε χώρο που κλειδώνεται είτε στο γραφείο της
διεύθυνσης.

Κάνουμε δική μας υπόθεση
το μέλλον και τη μόρφωση
των παιδιών μας!

Μαζικοποιούμε
τους Συλλόγους Γονέων!
Αναλυτικές οδηγίες
για τις εκλογές των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων
στην ιστοσελίδα της ΑΣΓΜΕ www.asgme.gr και το
«Αλφαβητάρι – Οδηγό» των Οργανώσεων Γονέων.

