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ΑΠΟΦΑΗ

ΘΔΜΑ : Γιδαζκαλία 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ ζηα δημοηικά ζσολεία
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 πεξίπησζε ε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167 η.
Α΄) «Γομή και λειηοςπγία ηηρ Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ και άλλερ Γιαηάξειρ»
όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2525/1997 (ΦΔΚ 188 η. Α΄)
«Δνιαίο Λύκειο, ππόζβαζη ηων αποθοίηων ηος ζηην Τπιηοβάθμια Δκπαίδεςζη, αξιολόγηζη ηος
εκπαιδεςηικού έπγος και άλλερ διαηάξειρ».
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ 201/1998 (ΦΔΚ 161 η. Α΄)
«Οπγάνωζη και λειηοςπγία ηων Γημοηικών Σσολείων».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κώδικα Νομοθεζίαρ για ηην Κςβέπνηζη και ηα
κςβεπνηηικά όπγανα» πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98 Α΄).
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. 138580/Η/2-12-2011 Απόθαζεο (ΦΔΚ 2748 η. Β΄) πεξί
«Ανάθεζηρ απμοδιοηήηων ζηην Υθςποςπγό Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων,
Παπαζκεςή Φπιζηοθιλοπούλος».
Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ.
Αποθαζίζοςμε
Η δηδαζθαιία ηεο 2εο μέλεο γιώζζαο, Γαιιηθήο θαη Γεξκαληθήο πξαγκαηνπνηείηαη γηα δύν
ώξεο ηελ εβδνκάδα ζηηο Δ'& η' ηάμεηο ησλ 6/ζέζησλ θαη άλσ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, θαζώο θαη ησλ
ζρνιείσλ κε ΔΑΔΠ.
Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 2εο Ξέλεο Γιώζζαο ζα εθαξκνζηεί ν ζεζκόο ησλ
ηκεκάησλ παξάιιειεο δηδαζθαιίαο, έηζη ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Η νξγάλσζε ησλ ηκεκάησλ ηεο παξάιιειεο δηδαζθαιίαο έρεη σο αθνινύζσο:
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ηα ζρνιεία κε έλα ηκήκα, νη καζεηέο νξγαλώλνληαη ζε παξάιιεια ηκήκαηα,
αλάινγα κε ηε δήισζε πξνηίκεζήο ηνπο.

ηα ζρνιεία κε δύν ή θαη πεξηζζόηεξα ηκήκαηα, νη καζεηέο νξγαλώλνληαη ζε
ηκήκαηα Γαιιηθήο θαη Γεξκαληθήο, ηα νπνία ζπγθξνηνύληαη από καζεηέο όισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο
ηάμεο, αλάινγα κε ηε δήισζε πξνηίκεζήο ηνπο.
Ο ειάρηζηνο αξηζκόο καζεηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο παξάιιειεο δηδαζθαιίαο ή
ηκήκαηνο πνπ ζπγθξνηείηαη από καζεηέο δύν ή πεξηζζόηεξσλ ηκεκάησλ είλαη 12 καζεηέο. ε
απνκνλσκέλα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο επεηξσηηθήο θαη ηεο λεζησηηθήο ρώξαο ν αξηζκόο απηόο κπνξεί
λα κεησζεί ζηνπο 10 καζεηέο, κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο.
ε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ καζεηώλ γηα ηε
δεκηνπξγία ηκήκαηνο ζε κία γιώζζα πξνηίκεζεο, ηόηε νη καζεηέο αθνινπζνύλ ππνρξεσηηθά ηελ
επηινγή κε ηηο πεξηζζόηεξεο πξνηηκήζεηο.
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο καζεηώλ ηεο ηάμεο είλαη κηθξόηεξνο ηνπ ειαρίζηνπ
αξηζκνύ καζεηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο, κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή
Δθπαίδεπζεο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε ύπαξμεο δηαζέζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ, δεκηνπξγείηαη ηκήκα ηεο
γιώζζαο κε ηηο πεξηζζόηεξεο πξνηηκήζεηο.

Οη Γ/ληέο ησλ 6/ζεζίσλ θαη άλσ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ, θαζώο θαη ησλ ζρνιείσλ κε ΔΑΔΠ,
νθείινπλ λα θξνληίδνπλ ώζηε λα ελεκεξώλνληαη νη γνλείο θαη νη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ, νη νπνίνη
ζα θνηηήζνπλ από ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013 θαη εθεμήο ζηηο Δ' θαη η' ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ
ρνιείνπ γηα ηε ζεκαζία θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 2εο μέλεο γιώζζαο.
Οη γνλείο θαη νη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ πνπ ζα θνηηήζνπλ από ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013
ζηελ Δ' ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ λα ζπκπιεξώλνπλ, κεηά ηελ ελεκέξσζή ηνπο από ην
Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ, δήισζε κε ηε γιώζζα πξνηίκεζεο ηνπ παηδηνύ ηνπο (Γαιιηθή ή Γεξκαληθή)
θαη λα ηε θαηαζέηνπλ ζην Γ/ληή ηνπ ρνιείνπ ηνπο έσο ηέινο Μαΐνπ θάζε ζρνιηθνύ έηνπο.
Οη Γ/ληέο ησλ ρνιείσλ, κε βάζε ηηο αηηήζεηο ησλ γνλέσλ, λα ζπκπιεξώλνπλ θαη λα
ππνβάινπλ ην Πίλαθα ζηε Γ/λζε Π.Δ. πνπ αλήθεη ην ζρνιείν έωρ 20 Ιοςνίος θάζε ζρνιηθνύ έηνπο.
Οη Γ/ληέο Π.Δ. λα ζπκπιεξώλνπλ ζπγθεληξσηηθό Πίλαθα, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζα
ππνβάινπλ νη Γ/ληέο ησλ ρνιείσλ θαη λα ηνλ απνζηέιινπλ ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε
Δθπαίδεπζεο, ηο απγόηεπο μέσπι ηέλορ Ιοςνίος . Σελ ηειηθή απόθαζε ιακβάλεη ν Πεξηθεξεηαθόο
Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο.
Με ηελ παξνύζα, από ην ζρνιηθό έηνο 2012-13. θαηαξγνύληαη νη Φ12/518/61284/Γ1/27-052011/Τπ.ΠΓΒΜΘ,(ΦΔΚ1092,η.Β΄)θαηΦ12/555/6644/Γ1/10-06-2011/Τπ.ΠΓΒΜΘ,(ΦΔΚ1456,η.Β΄).
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο.
Η ιζσύρ ηηρ παπούζηρ απσίζει από ηο ζσολικό έηορ 2012-13.
Η παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
Δζση. Γηαλνκή
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν θ. Αλ. Τπνπξγνύ
3. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ
4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα
5. Γξαθείν θ. Δηδ. Γξακκαηέα Π.Δ. & Γ.Δ.
6. Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ Π.Δ.
7. Γηεύζπλζε πνπδώλ Π.Δ
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