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Υιοθετήθηκαν οι προτάσεις του Συνηγόρου για την εγγραφή
και προαγωγή των αλλοδαπών µαθητών στα σχολεία
Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µε εγκύκλιό του υιοθέτησε
τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά µε την εγγραφή αλλοδαπών
µαθητών µε ελλιπή δικαιολογητικά σε σχολικές µονάδες δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Με την εγκύκλιο αυτή διευκρινίζονται ζητήµατα σχετικά µε την
εγγραφή παιδιών προσφύγων και µεταναστών στα σχολεία και την προαγωγή
αλλοδαπών µαθητών στην επόµενη τάξη, ακόµα και όταν οι γονείς τους δεν
έχουν προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής. Το ζήτηµα
επανήλθε στην επικαιρότητα λόγω της αναγκαιότητας ένταξης στην εκπαίδευση
των παιδιών προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα µας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ενεργώντας στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος
του Παιδιού, έχει επανειληµµένα τονίσει ότι, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού, όλα τα παιδιά που ζουν στη χώρα έχουν δικαίωµα να
εγγράφονται στο σχολείο, οι δε διευθύνσεις των σχολείων οφείλουν να διευκολύνουν
την εγγραφή και να επιτρέπουν την προαγωγή των αλλοδαπών µαθητών, ακόµη και
όταν δεν έχουν προσκοµιστεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Τη ρύθµιση ακριβώς των δυο παραπάνω ζητηµάτων µε στόχο την απρόσκοπτη
φοίτηση των παιδιών στο σχολείο και την υλοποίηση του δικαιώµατός τους στην
εκπαίδευση είχε ζητήσει η ανεξάρτητη αρχή, σε παλαιότερο πόρισµά της, καθώς, σε
Γυµνάσιο της Αθήνας, είχε διαπιστωθεί η µη προαγωγή στην επόµενη τάξη αλλοδαπών
µαθητών παρά το ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις από πλευράς επάρκειας φοίτησης
εξαιτίας της µη προσκόµισης όλων των δικαιολογητικών εγγραφής. Με στόχο τη
βέλτιστη ένταξη στο σχολείο των παιδιών προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα µας,
συστάθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων Επιστηµονική
Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Στήριξης των Παιδιών των
Προσφύγων, η οποία εκπόνησε µελέτη µε θέµα «Οι εκπαιδευτικές δράσεις για τα
παιδιά των προσφύγων».
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι οι προτάσεις της µελέτης αυτής κινούνται στην
ορθή κατεύθυνση, καθώς περιλαµβάνουν διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές
παρεµβάσεις για όλα τα παιδιά, µε βάση τις ανάγκες τους και τις δυνατότητες του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Για τον λόγο αυτό, συνεργάζεται µε
υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπους της
επιστηµονικής επιτροπής, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι διοικητικές πρακτικές
ανταποκρίνονται στους διεθνώς θεσπισµένους κανόνες προστασίας των δικαιωµάτων
των παιδιών.
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