
ΘΕΜΑ:  «Αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων του 4ου ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ για την έγκριση 
δημιουργίας 4ου τμήματος στην Α΄ Λυκείου» 

 

Αξιότιμη κα Δ/ντρια 
Σας είναι γνωστό ότι η εγγραφή των μαθητών της πόλης της Χαλκίδας στην Α Λυκείου γίνεται στη βάση μιας 
χωροταξικής κατανομής που ισχύει από το 2017. Για λόγους που δεν είναι ακόμη πλήρως αποσαφηνισμένοι 
φαίνεται πως αυτή θίγει το δικό μας σχολείο αφού από 5 τμήματα στην Α Λυκείου το σχολικό έτος 2017-
2018 πέσαμε στα 4 τμήματα το σχολικό έτος 2018 -2019 και φέτος στα 3 τμήματα με αριθμό εγγεγραμμέ-
νων  μαθητών  μόλις 77. Ταυτόχρονα βέβαια αυξάνει ο αριθμός των μαθητών στα άλλα Λύκεια της πόλης 
μας. Από 2 Σεπτεμβρίου 2019, το σχολείο μας γίνεται αποδέκτης ενός μεγάλου αριθμού αιτήσεων 
μετεγγραφών μαθητών από τα άλλα Λύκεια προς το δικό μας όπως αποδεικνύεται από τις συνημμένες 
αιτήσεις που σας παραθέτουμε και τις οποίες οι Διευθυντές των σχολείων προέλευσης των μαθητών 
προφορικά με διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα ικανοποίησής τους λόγω ακριβώς του μεγάλου 
αριθμού μαθητών σε αυτά. Επιπλέον γνωρίζουμε 2 τουλάχιστον περιπτώσεις μαθητών που γράφονται 
εκπρόθεσμα στη πλατφόρμα e – eggrafes τώρα και που χωροταξικά θα κατανεμηθούν υποχρεωτικά στο 
δικό μας σχολείο. Τέλος έχουμε αιτήσεις μετεγγραφών από Λύκεια εκτός Χαλκίδας λόγω μετεγκατάστασης 
οικογενειών των μαθητών. Υπολογίζουμε λοιπόν ότι ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στην Α΄ Λυκείου 
θα φτάσει τους 86 ίσως και 88. Επειδή εκτός των προαναφερθέντων το σχολείο μας διαθέτει τον 
απαραίτητο κτηριακό εξοπλισμό να φιλοξενήσει τους μαθητές σε άνετες από πλευράς χωρητικότητας 
αίθουσες, αιτούμαστε την έγκριση από την πλευρά σας της δημιουργίας 4ου τμήματος στην Α ΄ Λυκείου. Ο 
σύλλογός μας σε ειδική συνεδρίαση σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2019 συνέταξε ένα υπόμνημα - το οποίο σας 
επισυνάπτουμε -  προς τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Θεμάτων κο ΚΑΠΕΝΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ και τον προϊστάμενο 
της Δ.Δ.Ε  κο ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, αιτούμενος το ίδιο ακριβώς. Στην προσωπική επαφή μου μαζί 
τους κατά την παράδοση του υπομνήματος είχαν και οι δύο θετική στάση ως προς την ικανοποίηση του 
αιτήματος μας.  
Ευελπιστούμε ότι προς τον συμφέρον των μαθητών και για την ικανοποίηση του αιτήματος της μετεγγρα-
φής τους ώστε να φοιτήσουν στο  Λύκειό μας  που κατά κανόνα διευκολύνει την προσέλευσή τους, θα 
αντιμετωπίσετε θετικά το αίτημά μας και θα εγκρίνετε την δημιουργία και λειτουργία του 4ου τμήματος 
στην Α΄ Λυκείου στο σχολείο μας για το τρέχον σχολικό έτος.  
Ευχόμενος καλή δύναμη στο έργο σας και καλή σχολική χρονιά, διατελώ μετά τιμής  
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