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Θέμα: « Παιδαγωγική και Επιζηημονική ευθύνη ηων Πρόηυπων Πειραμαηικών χολείων »
Σαο επηζεκαίλνπκε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 2 ηνπ Ν. 3966/2011 ( ΦΕΚ 118 η. Α΄/ 245-2011 ) « Τν Επηζηεκνληθό Επνπηηθό Σπκβνύιην ηνπ Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Σρνιείνπ έρεη ηελ παηδαγσγηθή θαη ηελ
επηζηεκνληθή επζύλε ηνπ ζρνιείνπ. Πξνγξακκαηίδεη ηηο εξεπλεηηθέο θαη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ,
θαζώο θαη ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Εηδηθόηεξα:
α) απνθαζίδεη γηα ηε δεκηνπξγία νκίισλ καζεηώλ ή ηκεκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη γηα ηελ εγγξαθή καζεηώλ
ζηνπο νκίινπο θαη ηα ηκήκαηα απηά,
β) απνθαζίδεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνύ θαη ηνπ σξνιόγηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Π.Π.Σ., πξνθεηκέλνπ λα
πινπνηεζνύλ θαηλνηνκίεο, λα ιεηηνπξγήζνπλ νη όκηινη, ηα ηκήκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, ηα πηινηηθά εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα, ε ζπλεξγαζία κε ζρνιεία ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαη ό,ηη άιιν θξηζεί ζθόπηκν θαηά ηνλ
πξνγξακκαηηζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ,
γ) ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ θνξέα κε ηνλ νπνίν ηπρόλ ζπλδέεηαη ην ζρνιείν, ζρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη θαη ζπληνλίδεη ηηο
επηκνξθσηηθέο θαη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο εγθξίλνληαη από ηε Δ.Ε.Π.Π.Σ.,
δ) ζπλεξγάδεηαη κε ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ
ηνπ ζρνιείνπ,
ε) θαηαξηίδεη αμηνινγηθνύο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληώλ θαη ινηπώλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ Π.Π.Σ.θαηά
ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 42 θαη 48, αληίζηνηρα,
ζη) ζπληνλίδεη ηελ εζσηεξηθή αμηνιόγεζε ησλ Π.Π.Σ. θαη ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή έθζεζε ζηε Δ.Ε.Π.Π.Σ. θαη
δ) δηαρεηξίδεηαη ηνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο ηνπ Π.Π.Σ., πέξαλ απηώλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε αξκόδηα ζρνιηθή επηηξνπή.»
Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή επζύλε ησλ Π.Π.Σ. αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα
ηνπ ΕΠ.Ε.Σ θαη όρη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ ηεο πεξηνρήο πνπ αλήθεη ην Π.Π.Σ.
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