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Με βάση το αρχείο του σχολείου, κατά το σχολικό 2021-22 κανένας
μαθητής δεν επανέλαβε την τάξη ή έχει εγκαταλείψει το σχολείο
λόγω ελλιπούς φοίτησης ή διαρροής. Η φοίτηση των μαθητών στο
σχολείο μας χαρακτηρίζεται συστηματική έκτος κάποιων
περιπτώσεων μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Στην περίπτωση αυτή το σχολείο φροντίζει να διερευνήσει
τους λόγους απουσίας τους επικοινωνώντας με τους γονείς.
Επιπλέον, τα ειδικά προγράμματα που λειτουργούν στο σχολείο
(τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας) ενθαρρύνουν τους αλλοδαπούς
και τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να ενταχθούν στο
περιβάλλον της τάξης. Διαθέσιμα τεκμήρια τα Βιβλία, Έντυπα και
Ηλεκτρονικά Αρχεία που προβλέπονται στο άρθρο  20 του  Π.Δ. 79,
ΦΕΚ 109. Α΄/1-8-2017.

Προκειμένου να λυθεί το φαινόμενο της παραπάνω λειτουργίας
ορίζονται οι εξής στόχοι:

Παρακολούθηση και μείωση της άτακτης/σποραδικής
φοίτησης και σχολικής διαρροής
Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων
και προς την αγορά εργασία

Παρακολούθηση και μείωση της
άτακτης/σποραδικής φοίτησης και
σχολικής διαρροής

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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Στο σχολείο μας συχνά παρουσιάζονται συγκρούσεις και
διαπληκτισμοί μεταξύ των μαθητών/-τριών, οι οποίοικαταγράφονται
συστηματικά στο Βιβλίο Σχολικής Ζωής και στοΠρακτικό Συλλόγου
Διδασκόντων. Έχει γίνει προσπάθεια νααντιμετωπιστούν τα
φαινόμενα αυτά μέσω της ενημέρωσης τωνγονέων/κηδεμόνων των
μαθητών/τριών που εμπλέκονται στα συμβάντα. Ωστόσο, οι
ενέργειές μας δεν απέδωσαν σε ικανοποιητικό βαθμό καθώς οι
γονείς δηλώνουν ή επιδεικνύουν στις περισσότερες περιπτώσεις
αδυναμία να παρέμβουν ουσιαστικά. Μιλήσαμε με τον Σύλλογο
Γονέων/Κηδεμόνων και αποφασίσαμε τον σχεδιασμό κοινών
δράσεων ενημέρωσης των γονέων σε θέματα σχολικής βίας, η οποία
έχει επιδράσει θετικά αλλά δεν έχει λύσει το πρόβλημα.

Η πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και η ενίσχυση θετικών
πρακτικών συμπεριφοράς όπως η υποστήριξη και ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/-τριών, η διαμόρφωση κλίματος
αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της
διαφορετικότητας, η διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και
συγκρούσεων και η πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και
εκφοβισμού είναι οι στόχοι της δράσης μας.

 

Υποστήριξη και ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/-
τριών

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα
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Το σχολείο μας εδώ και χρόνια λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους
στόχους σε σχέση με την αποστολή του. Πραγματοποιούνται κάθε
χρόνο με την έναρξη του διδακτικού έτους συνεδριάσεις του
Συλλόγου Διδασκόντων με στόχο τη λειτουργία της Σχολικής
Μονάδας σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. Στοχεύουμε να
γίνεται προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων των
μελών της σχολικής κοινότητας σχετικά με τις ανάγκες τουσχολείου
με πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων,την
ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς και την
εξωστρέφεια- διάχυση καλών πρακτικών. Με τη διασφάλιση της
εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου
(άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκεται να εξασφαλιστούν οι
προϋποθέσεις και οι συνθήκες που είναι απαραίτητες για να
πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να
επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε
φορά ως σχολική κοινότητα.

Εξωστρέφεια- διάχυση καλών
πρακτικών

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


