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τολείων

και

Ο Πξνγξακκαηηζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ Οινήκεξσλ Σρνιείσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 20112012, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Ολοήμερα Γημοηικά τολεία ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκ.
Φ.12/520/61575/Γ1/ 30-5-2011 θαη Φ.12/ 530/62626/Γ1/2-6-2011 Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο,
νη νπνίεο έρνπλ απνζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ πξνγξακκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ Οινήκεξσλ
Σρνιείσλ, γηα ην Σρνιηθφ Έηνο 2011-2012, παξαθαινχληαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο, ηα Γξαθεία
Π.Δ. θαη νη Γ/λζεηο Π.Δ. γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ δηαδηθαζηψλ:
1. Έσο ηηο 15-6-2011

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ

Γηεπζπληψλ φισλ ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ θαη ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ
Οινήκεξσλ Νεπηαγσγείσλ κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη κε ηνπο
Σπιιφγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ. Σηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ζα πξέπεη λα
ελεκεξσζνχλ νη γνλείο θαη θεδεκφλεο γηα ηα παξαθάησ:
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Σε φια ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά Σρνιεία ν ειάρηζηνο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη δεθαπέληε (15) καζεηέο.
Πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα θνηηήζνπλ ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα, πξνυπφζεζε
είλαη νη γνλείο λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε εξγαζίαο ή βεβαίσζε αλεξγίαο.
Σε φια ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά Σρνιεία πνπ έρνπλ νξγαληθφηεηα θάησ απφ 6/ζέζηα
απαηηείηαη, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο, λα είλαη εγγεγξακκέλνη
θαη λα θνηηνχλ αλειιηπψο ηνπιάρηζηνλ 60 καζεηέο ζην ζρνιείν.
Γηα ην ηξνπνπνηεκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο θαη γηα
ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ, εθφζνλ ην επηιέμνπλ.
Γειψλνληαο θαηά ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα ηελ
επηζπκεηή ψξα απνρψξεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ θαη ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο.
Ζ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ην Οινήκεξν Πξφγξακκα κπνξεί λα γίλεηαη κεηά
ην ηέινο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ζα έρεη θαηαηεζεί θαηά ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα
ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ηνπο.
Τα ηκήκαηα ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ζα ζπγθξνηνχληαη κε βάζε ηηο
ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ γνλέσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δεισζείζα ψξα
απνρψξεζεο.
Ο ειάρηζηνο αξηζκφο καζεηψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξναηξεηηθήο
Πξσηλήο Εψλεο 07:00-08:00 ζε φια ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά είλαη πέληε (5).
Ο ειάρηζηνο αξηζκφο καζεηψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξναηξεηηθήο
Πξσηλήο Εψλεο 07:00-08:00 ζηα Οινήκεξα Νεπηαγσγεία είλαη πέληε (5) λήπηα
πξψηεο ειηθίαο. Σηα ζπζηεγαδφκελα Οινήκεξα Νεπηαγσγεία, εθφζνλ ν αξηζκφο
είλαη κηθξφο, ζπγθξνηνχληαη θνηλά ηκήκαηα.
Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 δε ζα ιεηηνπξγήζεη ε Πξναηξεηηθή Απνγεπκαηηλή
Εψλε 16.15-17.00.
Σηηο ζπλαληήζεηο ζεσξείηαη ζθφπηκε ε ζπκκεηνρή ηνπ αξκφδηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ
θαη ηνπ Γηεπζπληή Π.Δ. ή ηνπ Πξντζηακέλνπ Γξαθείνπ Π.Δ. νη νπνίνη ζα ζπλεηζθέξνπλ
ζηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.
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2. Έσο ηηο 21-6-2011 λα έρνπλ θαηαηεζεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο:
ην έληππν «ΑΗΤΖΣΖ – ΓΖΛΩΣΖ ΓΟΝΔΑ (1)», απφ φζνπο γνλείο επηζπκνχλ λα
εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ,
ην έληππν «ΑΗΤΖΣΖ – ΓΖΛΩΣΖ ΓΟΝΔΑ (2)», απφ φζνπο γνλείο επηζπκνχλ λα
εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ.
Με επζχλε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ θαη ησλ
Πξντζηακέλσλ ησλ Οινήκεξσλ Νεπηαγσγείσλ ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζηνπο γνλείο ηα
έληππα «ΑΗΤΖΣΖ-ΓΖΛΩΣΖ ΓΟΝΔΑ» (1) ή (2) πνπ επηζπλάπηνληαη. Δπίζεο ην έληππν
«ΑΗΤΖΣΖ-ΓΖΛΩΣΖ ΓΟΝΔΑ» θαζψο θαη νη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο αίηεζεο γηα
εγγξαθή καζεηή ζε Οινήκεξν Τκήκα, ζα πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλα ζε εκθαλέο ζεκείν
γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ.
Οη Γηεπζπληέο ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ, θαζψο θαη νη Πξντζηάκελνη/εο
ησλ Οινήκεξσλ Νεπηαγσγείσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Οινήκεξα θαηά ην πξνζερέο
Σρνιηθφ Έηνο 2011-2012, λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνβάινπλ, έσο ηηο 27-6-2011, ζηα
Γξαθεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηνλ πίλαθα Γ1 θαη ηνλ πίλαθα δηδαθηηθψλ
αληηθεηκέλσλ (Γεκνηηθά Σρνιεία) θαη ηνλ πίλαθα Ν1 (Νεπηαγσγεία).
Να ππνβάινπλ επίζεο, εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ
πηλάθσλ θαη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε αλά ηάμε ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί γηα
θνίηεζε ζηα Οινήκεξα Τκήκαηα, κε ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ην ηειέθσλφ ηνπο.
3. Έσο ηηο 30-6-2011 ηα Γξαθεία Π.Δ., χζηεξα απφ έιεγρν θαη επεμεξγαζία ησλ
ζηνηρείσλ ησλ πηλάθσλ πνπ ζα ππνβάινπλ νη Γηεπζπληέο ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ
Σρνιείσλ θαη νη Πξντζηάκελνη/εο ησλ Οινήκεξσλ Νεπηαγσγείσλ, ζα

ππνβάινπλ ζηελ

νηθεία Γηεχζπλζε Π.Δ. ηνπο πίλαθεο Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 θαη Γ6 (Γεκνηηθά Σρνιεία) θαη Ν2, Ν3,
Ν4, Ν5 (Νεπηαγσγεία).

4.

Τν αξγφηεξν έσο ηηο 6-7-2011 νη Γηεπζχλζεηο Π.Δ., χζηεξα απφ έιεγρν θαη

επεμεξγαζία ησλ πηλάθσλ πνπ ζα ππνβάινπλ ηα Γξαθεία Π.Δ., ζα ππνβάινπλ, κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), ζηε Γηεχζπλζε Σπνπδψλ Π.Δ. ηνπ ΥΠΔΠΘ:
α. ηνπο πίλαθεο Γ2 θαη Ν2 κε ηα ζηνηρεία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γ/λζεο πνπ ζα
ιεηηνπξγήζνπλ σο Οινήκεξα ην πξνζερέο Σρνιηθφ Έηνο 2011-2012. Σηνπο
πίλαθεο αλαθέξνληαη θαη ηα ζπγθεληξσηηθά, αλά Γ/λζε Π.Δ. ζηνηρεία.
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β. ηνπο πίλαθεο Γ3 θαη Ν3, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφηαζε ηεο Γηεχζπλζεο Π.Δ. γηα
ηνλ Οξηζκφ Νέσλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ θαη Νέσλ Οινήκεξσλ
Νεπηαγσγείσλ.
γ.

ηνπο πίλαθεο Γ4 θαη Ν4, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφηαζε ηεο Γηεχζπλζεο Π.Δ.
γηα ηνλ Οξηζκφ Νέσλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Νέσλ
Οινήκεξσλ Νεπηαγσγείσλ Δηδηθήο Αγσγήο.

δ.

ηνπο πίλαθεο Γ5 θαη Ν5, κε ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία φισλ ησλ Γεκνηηθψλ
Σρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Οινήκεξα θαηά ην
πξνζερέο Σρνιηθφ Έηνο 2011-2012, αλά Γ/λζε Π.Δ.

ε. ηνλ πίλαθα Γ6, ζηνλ νπνίνλ αλαθέξνληαη νη δηδαθηηθέο ψξεο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ
ηεο Γ/λζεο. Οη ψξεο ζα ππνινγηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Υπνπξγηθέο
Απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ηνπ ΥΠΔΠΘ.

5.

Όινη νη πίλαθεο θνηλνπνηνχληαη θαη ζηνπο Πεξηθεξεηαθνχο Γηεπζπληέο Π.Δ. &
Γ.Δ.

6. Οη Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Π.Δ. & Γ.Δ. θαζψο θαη νη Γηεπζχλζεηο Π.Δ., θαηά ηελ
ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ ηνπο γηα αλαπιεξσηέο, λα ιάβνπλ ππφςε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ
Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο νη δάζθαινη πνπ ζα εξγαζηνχλ ζην Οινήκεξν
Πξφγξακκα αλήθνπλ ζην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ.

7.

Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ (ζχληαμε πξνγξάκκαηνο,

παξακνλή ησλ καζεηψλ, ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ζίηηζε) ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο
παξαθάησ ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο:
Ν. 2525/1997, (ΦΔΚ 188/23-9-1997, η. Α΄) : Θεζκφο ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ
Σρνιείνπ, Οινήκεξν Νεπηαγσγείν
Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006,

(ΦΔΚ 1507/13-10-2006, η.Β΄,) ΚΥΑ : «Αξηζκφο

καζεηψλ αλά ηάμε ή αλά ηκήκα ηάμεο ζην Γεκνηηθφ Σρνιείν»
Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006, (ΦΔΚ 1507/13-10-2006, η.Β΄), ΚΥΑ: «Αξηζκφο
λεπίσλ αλά ηκήκα ζηα Νεπηαγσγεία»
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,

(ΦΔΚ

1139/23-8-2006,

η.Β΄),

Υπνπξγηθή

Απφθαζε: Αλακφξθσζε Ωξνινγίσλ Πξνγξακκάησλ ζην Γεκνηηθφ Σρνιείν (σο
πξνο ηα εδάθηα πνπ αθνξνχλ ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα ησλ 6/ζεζίσλ θαη άλσ
Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ)
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Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007, (ΦΔΚ1420/8-8-2007, η.Β΄), Υπνπξγηθή Απφθαζε:
Ωξνιφγην πξφγξακκα Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ
Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-2002,

(ΦΔΚ

1471/22-11-2002,

η.Β΄),

Υπνπξγηθή

Απφθαζε: Οξηζκφο Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ,
Θεαηξηθήο Αγσγήο, Φνξνχ, Μνπζηθήο, Δηθαζηηθψλ, Αζιεηηζκνχ ησλ Οινήκεξσλ
Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ
Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003,

(ΦΔΚ

1325/16-9-2003,

η.Β΄),

Υπνπξγηθή

Απφθαζε: Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ «Νέεο Τερλνινγίεο ζηελ
Δθπαίδεπζε» ηνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ
Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002, (ΦΔΚ 1340/16-10-2002, η.Β΄), Υπνπξγηθή
Απφθαζε:

«Καζνξηζκφο

Πξντζηακέλσλ

ησλ

εηδηθφηεξσλ

πεξηθεξεηαθψλ

θαζεθφλησλ,

αξκνδηνηήησλ

ησλ

ππεξεζηψλ

Πξσηνβάζκηαο

θαη

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ Γηεπζπληψλ θαη Υπνδηεπζπληψλ ησλ
Σρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη ΣΔΚ θαη ησλ Σπιιφγσλ Γηδαζθφλησλ»
Φ. 12/520/61575/Γ1/30-5-2011 Υπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Τξνπνπνίεζε –
ζπκπιήξσζε ηεο κε αξηζκ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΔΚ 1139, η. Β΄) θαη
ηεο κε αξηζκ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΔΚ 804, η. Β΄) Ωξνιφγηα
Πξνγξάκκαηα Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ
Πξφγξακκα – ΔΑΔΠ», ε νπνία έρεη απνζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Φ.12/ 530/62626/Γ1/2-6-2011 Υπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Τξνπνπνίεζε –
ζπκπιήξσζε ησλ κε αξηζκ. Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΔΚ 1325, η. Β΄) θαη
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΔΚ 1139, η. Β΄) Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ», ε
νπνία έρεη απνζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Φ.50/289/108596/Γ1/3-9-2010

εγθχθιηνο

ηνπ

Υπ.Π.Γ.Β.Μ.Θ.

κε

ζέκα

«Οινήκεξν Γεκνηηθφ Σρνιείν» (σο πξνο ηα εδάθηα πνπ αθνξνχλ ζην Οινήκεξν
Πξφγξακκα ησλ 6/ζεζίσλ θαη άλσ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ).
Φ.32/288/108599/Γ1/3-9-2010

εγθχθιηνο

ηνπ

Υπ.Π.Γ.Β.Μ.Θ.

κε

ζέκα

«Οινήκεξν Νεπηαγσγείν».
Σε πεξίπησζε ππνβνιήο εθπξφζεζκεο αίηεζεο, κεηά ηηο 24 Ηνπλίνπ, γηα εγγξαθή
καζεηή ζε νινήκεξν ηκήκα, απηή πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ γξαπηήο έγθξηζεο ηνπ νηθείνπ
Πξντζηακέλνπ Γξαθείνπ ή Γ/λζεο θαη κφλν γηα ιφγνπο πνπ θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζνβαξνί.
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ΑΔΑ: 4Α3Π9-Ν3
Παξαθαινχληαη ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν έγθπξνο θαη έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ Οινήκεξσλ
Σρνιείσλ θαη λα ηεξήζνπλ απζηεξά ην πξναλαθεξζέλ ρξνλνδηάγξακκα.
Να ελεκεξσζνχλ ελππφγξαθα φινη νη εθπαηδεπηηθνί

πνπ ππεξεηνχλ ζηε ζρνιηθή

κνλάδα.

σνημμένα:
Ένησπο : ΑΙΣΗΗ– ΓΗΛΩΗ ΓΟΝΔΑ (1) (γηα ηα Γεκνηηθά Σρνιεία θαη ηα Νεπ/γεία)
: ΑΙΣΗΗ– ΓΗΛΩΗ ΓΟΝΔΑ (2) ( γηα ηα Νεπηαγσγεία)
Πίνακες : Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6 ( γηα ηα Γεκνηηθά Σρνιεία)
: Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν5 ( γηα ηα Νεπηαγσγεία)
: ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΩΝ (γηα ηα Γεκνηηθά Σρνιεία)

Δζωη. Γιανομή:
1. Γξαθείν Υπνπξγνχ
2. Γξαθείν Αλ. Υπνπξγνχ
3. Γξαθείν Υθππνπξγνχ,
θ. Φξηζηνθηινπνχινπ
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
5. Γξαθείν Δηδ. Γξακκαηέα Π/ζκηαο θαη
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο
6. Γξαθείν Δηδ. Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο
Δπξσπατθψλ Πφξσλ
7. Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο
Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο
8. Γηεχζπλζε ΣΔΠΔΓ
9. Δηδηθή Υπεξεζία Δθαξκνγήο
Δθπαηδεπηηθψλ Γξάζεσλ (ΔΥΔ ΔΓ)
10. Γηεχζπλζε Σπνπδψλ Π.Δ.
11. Γηεχζπλζε Ηδησηηθήο Δθπαίδεπζεο
Γηεχζπλζε Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθψλ
Σρνιείσλ
12. Γηεχζπλζε Π.Ο.Γ.Δ.
13. Γ.Δ.Π.Ο.
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Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟ

