Βαθμός αζθαλείας
Να διαηηρηθεί μέτρι
Μαρούζι, 3 - 9 - 2010
Αριθ.Πρωη.
Βαθμός Προηερ.
Φ.32/ 288/
/Γ1

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ
ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ
-----

ΠΡΟ:
1. Περιθερειακούς Γιεσθσνηές
Π.Δ & Γ.Δ ηης τώρας
(έδρες ηοσς)
2. Προϊζηαμένοσς Δπιζηημονικής και
Παιδαγωγικής καθοδήγηζης Π.Δ
ηης τώρας
(έδρες ηοσς)
3. τολικούς σμβούλοσς
Προζτολικής Αγωγής
(έδρες ηοσς)
4. Γιεσθσνηές Δκπαίδεσζης
και Προϊζηαμένοσς Γραθείων Π.Δ
ηης τώρας
(έδρες ηοσς)
5. Νηπιαγωγεία ηης τώρας
(μέζω Γ/νζεων και Γραθείων Π.Δ.)

ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΣΜΖΜΑ Γ΄ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ
----Σαρ. Γ/λζε: Α. Παπαλδξένπ 37
Σ.Κ. – Πφιε: 151 80 Μαξνχζη
Ηζηνζειίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πιεξνθνξίεο: Κ. Παπαρξήζηνο
Ρ. Γεσξγαθφπνπινο
Δ. Μηκίλε
Σειέθσλν: 210 3443605
210 3442243
210 3442239

ΘΔΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
Σν Οινήκεξν Νεπηαγσγείν απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο ζεζκνχο
ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Μέζα απφ ην πξφγξακκα ησλ Οινήκεξσλ Σκεκάησλ,
νη κηθξνί καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη θαηάιιεια ηφζν καζεζηαθά φζν θαη ςπρνζσκαηηθά
ελψ παξάιιεια βξίζθνπλ έλα θαηάιιειν θαη πξφζθνξν πεξηβάιινλ πνπ ηνπο επηηξέπεη
λα αλαπηχμνπλ κηα ζεηξά δεμηφηεηεο, αιιά θαη λα αθνκνηψζνπλ ζηάζεηο θαη
ζπκπεξηθνξέο απαξαίηεηεο γηα ηελ ειηθία ηνπο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ
Οινήκεξνπ ρνιείνπ είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο
εθπαίδεπζεο, κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ.
Α.
Τποσργικές Αποθάζεις/Νόμοι
Ολοήμεροσ Νηπιαγωγείοσ







ζτεηικοί

με

ηη

λειηοσργία

ηοσ

Ν. 2525/1997, (ΦΔΚ 188/1997, η. Α΄): «Δληαίν Λχθεην, πξφζβαζε ησλ
απνθνίησλ ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007, (ΦΔΚ1420/2007 η.Β΄), Τπνπξγηθή Απφθαζε:
«Ωξνιφγην πξφγξακκα Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ»
Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006, (ΦΔΚ 1507/2006, η.Β΄), ΚΤΑ: «Αξηζκφο λεπίσλ
αλά ηκήκα ζηα Νεπηαγσγεία»
Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002, (ΦΔΚ 1340/2000 η.Β΄), Τπνπξγηθή
Απφθαζε: «Καζνξηζκφο εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ, αξκνδηνηήησλ ησλ
Πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ησλ
ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ πιιφγσλ Γηδαζθφλησλ»
Π.Γ. 200/ 98 (ΦΔΚ 161Α): «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ»
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Β.

Ν. 3518/2000, άξζξν 73, (ΦΔΚ 272/): «Αλαδηάξζξσζε ησλ θιάδσλ ηνπ
ηακείνπ ζπληάμεσλ θαη εξγνιεπηψλ δεκνζίσλ έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) θαη
ξχζκηζε άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπ. Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο»
Φ.12/668/67296/Γ1/10-6-2010 Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο:
«Πξνγξακκαηηζκφο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ 2009-2010».
Δγγραθές νηπίων

Ζ θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν, φζσλ λεπίσλ ζπκπιεξψλνπλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
ηνπ έηνπο εγγξαθήο ειηθία 5 εηψλ, είλαη ππνρξεσηηθή (Ν. 3518/06, ΦΔΚ 272/06 η. Α΄) .
Ζ ιεηηνπξγία ησλ Οινήκεξσλ Νεπηαγσγείσλ εμεηάδεηαη ζε επίπεδν επξχηεξεο
πεξηνρήο θαη ιακβάλεηαη κέξηκλα, κε ηελ επνπηεία ηνπ Γ/ληή Δθπ/ζεο θαη ηνπ
Πξντζηακέλνπ Γξαθείνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θνίηεζε φισλ ησλ λεπίσλ ζε απηά.
Ζ/ν Πξντζηακέλε/νο ηνπ Νεπηαγσγείνπ δέρεηαη φιεο αλεμαηξέησο ηηο αηηήζεηο ησλ
γνλέσλ γηα θνίηεζε λεπίσλ ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα. ε πεξίπησζε ππεξάξηζκσλ
ηκεκάησλ νη Πξντζηάκελνη ησλ Νεπηαγσγείσλ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Πξντζηακέλνπο
ησλ Γξαθείσλ Π.Δ., νη νπνίνη επηιακβάλνληαη ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ κε ζηφρν
λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε θνίηεζε φισλ ησλ λεπίσλ ζην Οινήκεξν Νεπηαγσγείν. Απηφ
επηηπγράλεηαη κε ηε δηεπθφιπλζε θνίηεζεο νξηζκέλσλ παηδηψλ ζε φκνξν Οινήκεξν
Νεπηαγσγείν. Δάλ δε βξεζεί ιχζε ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο,
ν νπνίνο δίλεη ηελ ελδεδεηγκέλε ιχζε
Σα λήπηα πξψηεο ειηθίαο εγγξάθνληαη θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. Όηαλ
ηθαλνπνηεζνχλ νη εγγξαθέο φισλ ησλ λεπίσλ πξψηεο ειηθίαο θαη παξακέλνπλ αθφκε
θελέο ζέζεηο, απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ λήπηα δεχηεξεο ειηθίαο θαη αλ νη αηηήζεηο είλαη
πνιιέο γίλεηαη θιήξσζε (ΠΓ 200/98).
Γ.

Λειηοσργία Ολοήμεροσ Νηπιαγωγείοσ

α. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο λεπίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο
είλαη 7 καζεηέο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο, Οινήκεξα
Νεπηαγσγεία απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο ή φηαλ ηδηαίηεξνη ιφγνη ην
επηβάιινπλ), κε εηζήγεζε ηνπ/ηεο νηθείνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο
θαη ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή ν ειάρηζηνο
αξηζκφο ησλ λεπίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.
β. Καλέλα Οινήκεξν Νεπηαγσγείν δε ζα αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ
Πξνγξάκκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ δε ιεηηνχξγεζαλ, ελψ είραλ
νξηζηεί σο Οινήκεξα ηα πξνεγνχκελα έηε) κε εμαηξνπκέλσλ θαη απηψλ ζηα νπνία δελ
θαηαηέζεθαλ ζρεηηθέο δειψζεηο γνλέσλ, αθνχ κε ηε θξνληίδα θαη ηελ έγθξηζε ησλ
Πξντζηάκελσλ αξρψλ είλαη δπλαηφλ λα θηινμελήζεη λήπηα φκνξσλ πιεζσξηθψλ
Οινήκεξσλ Νεπηαγσγείσλ.
γ. ε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αδχλαηε ε ιεηηνπξγία Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ,
κπνξεί απηή λα αλαζηαιεί γηα έλα έηνο, κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γ/ληή Π.Δ θαη
Γ.Δ., χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ Πξνζρνιηθήο
Αγσγήο θαη ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο.
δ. Οη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο λα ππνβάινπλ ζηε Γηεχζπλζε
πνπδψλ Π.Δ. κέρξη 12-10-2010 πξνο ελεκέξσζε, πίλαθα ησλ Οινήκεξσλ
Νεπηαγσγείσλ, ηα νπνία κε απφθαζή ηνπο δε ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Οινήκεξα θαη ζηνλ
νπνίν λα θαίλεηαη ν ιφγνο αλαζηνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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ε. Αλ ζε έλα Οινήκεξν Νεπηαγσγείν ιεηηνπξγεί εθηφο ηνπ Οινήκεξνπ ηκήκαηνο
θαη ηκήκα ηνπ θιαζηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηφηε επηζεκαίλεηαη πσο θάζε ηκήκα ιεηηνπξγεί
σο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξφγξακκα θαη ην σξάξην αλεμάξηεηα απφ ην άιιν. ε
πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ λεπίσλ ζε Οινήκεξν Σκήκα Νεπηαγσγείνπ είλαη
κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαη ζην θιαζηθφ ηκήκα πνιχ κεγάινο, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηηο Νεπηαγσγνχο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, λα θαηαλέκνπλ ηνπο καζεηέο ζηα δχν ηκήκαηα κέρξη ηε ιήμε ηνπ
θιαζηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη λα ζπλερίδνπλ ζην νινήκεξν πξφγξακκα, φζνη καζεηέο
έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή ζε απηφ.
Όηαλ ζε κηα πεξηνρή δελ ππάξρεη θιαζηθφ ηκήκα Νεπηαγσγείνπ (ιεηηνπξγνχλ
κφλν Οινήκεξα Νεπηαγσγεία) θαη ππάξρνπλ αηηήκαηα γνλέσλ γηα θνίηεζε λεπίσλ
πρώηης ηλικίας ζε θιαζηθφ ηκήκα, κπνξεί λα επηηξαπεί μόνο για ηα νήπια ασηά, κε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή Π.Δ., ηνπ Πξντζηακέλνπ Γξαθείνπ Π.Δ. θαη ηνπ
ρνιηθνχ πκβνχινπ πξνζρνιηθήο αγσγήο, ε θνίηεζή ηνπο ζε Οινήκεξν Σκήκα θαη ε
απνρψξεζή ηνπο ζηηο 12:30. Πξνυπφζεζε γηα ηα παξαπάλσ είλαη λα ππάξρεη
ππεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη πσο ζα παξαιακβάλεη ην
καζεηή ζηηο 12:30 θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, λα κε δηαηαξάζζεηαη ε
νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Οινήκεξσλ Νεπηαγσγείσλ θαζψο θαη λα κε γίλεη ππέξβαζε ηνπ
κέγηζηνπ αξηζκνχ λεπίσλ αλά εθπαηδεπηηθφ.
ζη. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Νεπηαγσγείσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα. ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ή
κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ
Νεπηαγσγείνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ελεκεξψλνπλ κε έγγξαθφ ηνπο ην
ρνιηθφ χκβνπιν, ην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ.
ηελ πεξίπησζε ζπλερνχο απνπζίαο καζεηή ελφο Οινήκεξνπ Σκήκαηνο, ε
Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ ελεκεξψλεη εθ λένπ ηνπο γνλείο γηα ηελ
ππνρξεσηηθφηεηα θνίηεζεο ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα. Δάλ θαη κεηά απηή ηελ
ελεκέξσζε ζπλερίδνληαη νη απνπζίεο ηνπ καζεηή, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπο γνλείο
ηνπ καζεηή θαη ηνπο δεηά ηε ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα κε
ζπκκεηνρή ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα. Μεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία ε Πξντζηακέλε ηνπ
Νεπηαγσγείνπ κπνξεί λα δηαγξάςεη ην λήπην θαη λα ελεκεξψζεη ην Γηεπζπληή
Δθπαίδεπζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ .
Γ.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα ηοσ Ολοήμεροσ Νηπιαγωγείοσ
Υωρίς πρωινή Εώνη (08.00-16.00). Με πρωινή Εώνη (7.00-16.00)
Σν Ωξνιφγην Πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ νξίδεηαη κε ηε κε αξηζκ.
Φ. 32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΔΚ 1420/2007 η.Β΄ ) Τπνπξγηθή Απφθαζε.
α. Ολοήμερο Νηπιαγωγείο : Ο δηδαθηηθφο ρξφλνο πνπ θαιχπηεη ε 1ε λεπηαγσγφο
νξίδεηαη απφ ηηο 08.00 έσο ηηο 12.00, ελψ ηεο 2εο λεπηαγσγνχ απφ ηηο 11.45 έσο ηηο
15.45. Ο ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν λεπηαγσγψλ νξίδεηαη απφ
ηηο 11.45 έσο ηηο 12.00.
β. Ολοήμερο Νηπιαγωγείο με λειηοσργία Πρωινής Εώνης : Ζ πξνζέιεπζε
ησλ λεπίσλ ζηελ Πξσηλή Εψλε μεθηλά απφ ηηο 7.00 θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 7.30. Ο
δηδαθηηθφο ρξφλνο πνπ θαιχπηεη ε 1ε λεπηαγσγφο νξίδεηαη απφ ηηο 07.00 έσο ηηο 11.30,
ελψ ηεο 2εο λεπηαγσγνχ απφ ηηο 11.15 έσο ηηο 15.45. Ο ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε
ζπλεξγαζία ησλ δχν λεπηαγσγψλ νξίδεηαη απφ ηηο 11.15 έσο ηηο 11.30.
γ. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξσηλήο-Πξναηξεηηθήο δψλεο ζην Οινήκεξν
Νεπηαγσγείν απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 5 λεπίσλ πξψηεο λεπηαθήο ειηθίαο,
ιακβαλνκέλνπ πάληνηε ππφςε θαη ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζεζκνχ. Οη
Γηεπζπληέο Π.Δ. θαη νη Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ Π.Δ. είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επίβιεςε
ιεηηνπξγίαο ηεο Πξσηλήο Εψλεο εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε φζα Νεπηαγσγεία δελ ιεηηνπξγεί Πξσηλή Εψλε, νη
Νεπηαγσγνί κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο γνλείο
ησλ λεπίσλ/πξνλεπίσλ γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο (5 ηνπιάρηζηνλ λήπηα
πξψηεο ειηθίαο) θαη λα δερηνχλ ζρεηηθέο αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ.

7:00- 8:00

8:00 – 8:15
8:00- 9:00
9:00 – 9:30
9:30 –10:30

Πρωινή – Προαιρεηική Εώνη
(γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή
ηνπιάρηζηνλ 5 λεπίσλ πξψηεο λεπηαθήο ειηθίαο)
Πξνζέιεπζε λεπίσλ
Απζφξκεηεο Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο
δξαζηεξηνηήησλ
Πξνζεπρή
πδήηεζε, Ζκεξήζηνο Πξνγξακκαηηζκφο
δξαζηεξηνηήησλ
Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
Πξφγεπκα – Γηάιεηκκα

10:30 11:15
11:15 - 12:00
12:00 – 12:30
12:30- 13:00
13:00- 13:45
13:45- 14:30

Απζφξκεηεο Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο
δξαζηεξηνηήησλ
Παηδαγσγηθά Παηρλίδηα
Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ
Γηάιεηκκα
Πξνεηνηκαζία γεχκαηνο - Γεχκα
Υαιάξσζε – Ύπλνο
Αλάπηπμε Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ

14:30- 15:15
15:15- 15:45

15:45 -16:00

πδήηεζε
Αμηνιφγεζε ησλ Ζκεξήζησλ Γξαζηεξηνηήησλ
Πξνγξακκαηηζκφο ηεο επφκελεο εκέξαο
Πξνεηνηκαζία γηα απνρψξεζε
Απνρψξεζε ησλ λεπίσλ

δ. Ζ απνρψξεζε ησλ λεπίσλ-πξνλεπίσλ γίλεηαη κε επζχλε ηεο Νεπηαγσγνχ
απφ 15:45 έσο θαη ηηο 16:00 θαη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην ΠΓ 200/98, άξζξα 7
θαη 11. Απνρψξεζε λεπίσλ πξηλ απφ ηηο 15:45 δελ επηηξέπεηαη γηα θαλέλα ιφγν.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (πξνβιήκαηα πγείαο, ζνβαξά θνηλσληθά δεηήκαηα,
θιπ) νη Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ Π.Δ. κπνξνχλ λα εηζεγεζνχλ ζηνπο Γηεπζπληέο Π.Δ. ηελ
πξφσξε απνρψξεζε καζεηψλ. Ζ εηζήγεζή ηνπο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
επαξθψο αηηηνινγεκέλε πξφηαζε γηα ηελ πξφσξε απνρψξεζε (π.ρ. απφ ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα έρνπλ πξνζθνκηζζεί απφ θξαηηθφ λνζνθνκείν αλ
πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πγείαο) ηελ εηζήγεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη εκέξεο ή/θαη
νη ψξεο απνρψξεζεο ηνπ καζεηή απφ ην Οινήκεξν Πξφγξακκα. Σελ ηειηθή έγθξηζε γηα
ηελ πξφσξε απνρψξεζε καζεηή απφ ην Οινήκεξν Πξφγξακκα δίλεη ν Γηεπζπληήο Π.Δ.
ηελ νπνία θνηλνπνηεί ζην αξκφδην Γξαθείν Π.Δ. θαη ζηηο αλαθεξφκελεο ζρνιηθέο
κνλάδεο. ε θάζε πεξίπησζε άδεηεο γηα πξφσξε απνρψξεζε ζα δίλνληαη κε θεηδψ θαη
κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ψζηε λα κελ αιινησζεί ν ραξαθηήξαο θαη ν ξφινο ηνπ
Οινήκεξνπ ρνιείνπ.
ε. Με απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ (Π.Τ..Π.Δ.) είλαη
δπλαηφ λα ηξνπνπνηείηαη ε ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο,
αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηά ηνπ.
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Αιιαγέο ζην σξάξην θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ
ιφγσ εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο ή ψξεο κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ (Π.Τ..Π.Δ).
Δ.

Δκπαιδεσηικό προζωπικό

Κάζε ηκήκα Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ζηειερψλεηαη απφ δχν λεπηαγσγνχο. Ζ
αλάιεςε σξαξίνπ γίλεηαη κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Οη ζέζεηο
ησλ Νεπηαγσγψλ ζηα Νεπηαγσγεία είλαη εληαίεο, ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε ζε ζέζεηο γηα
πξσηλφ ή απνγεπκαηηλφ σξάξην, γηα θιαζηθφ ή νινήκεξν πξφγξακκα θαη θαηά ζπλέπεηα
φιεο νη Νεπηαγσγνί έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζηελ επηινγή πξνγξάκκαηνο θαη
σξαξίνπ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ηκεκάησλ, νξηζηηθή ιχζε δίλεη
ν/ε ρνιηθφο χκβνπινο πξνζρνιηθήο αγσγήο.
Σ.

σνεργαζία Νηπιαγωγών και έλεγτος παροσζιών

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ είλαη
απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ δχν Νεπηαγσγψλ. Κάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη απφ θνηλνχ
ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, φπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Πξσηαξρηθφ κέιεκα
είλαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη ε εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ
παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ. Οη Νεπηαγσγνί ηνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ ζπληάζζνπλ
απφ θνηλνχ πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ πεξηγξάθνληαη ην είδνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ, ν ηξφπνο πξνζέγγηζήο ηνπο, ηα θνηλά ζεκεία
ησλ πξσηλψλ θαη απνγεπκαηηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, θιπ.. ην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ
έηνπο ζπλεδξηάδεη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ θάζε Νεπηαγσγείνπ, κε ζέκα:
«Απνινγηζκφο ζρνιηθνχ έηνπο». Καηά ηε ζπλεδξίαζε φινη νη Νεπηαγσγνί ηνπ
Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο θαηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο απνινγηζκφ, φπνπ αλαθέξνπλ
κεηαμχ άιισλ θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηφο ηνπο, πξνβιήκαηα πνπ
ζπλάληεζαλ, ιχζεηο πνπ έδσζαλ, πξνγξάκκαηα πνπ εθάξκνζαλ, πξνηάζεηο γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο θαη φ, ηη άιιν θξίλνπλ αλαγθαίν. Με βάζε ηνπο
απνινγηζκνχο φισλ ησλ Νεπηαγσγψλ ζπληάζζεηαη ν ζπλνιηθφο απνινγηζκφο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ππνβάιιεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζηε/ν
ρνιηθφ χκβνπιν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ε νπνία/νο ηνλ ιακβάλεη ππφςε θαηά ηε
ζχληαμε ηεο ηειηθήο έθζεζεο-απνινγηζκνχ ηεο (Φ. 353.1./324/105657/Γ1/8-10-02,
(ΦΔΚ 1340/2002 η.Β΄) ΤΑ, άξζξν 13). Οη ρνιηθνί χκβνπινη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο
ζηελ ηειηθή έθζεζε απνινγηζκνχ αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαη
δπζιεηηνπξγίεο ησλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ πνπ δηαπίζησζαλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ επηηφπησλ επηζθέςεσλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη θαηαζέηνπλ ηηο
πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ επίιπζή ηνπο θαη γεληθφηεξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ.
Πξνθεηκέλνπ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο λα ππάξρεη ζαθήο εηθφλα ηεο ζηειέρσζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ παξαθαινχληαη νη Πξντζηάκελνη ησλ
Νεπηαγσγείσλ λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν
ηνπ Γξαθείνπ γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή παξνπζηάδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ
θνηηνχλ ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα. Παξάιιεια νη Πξντζηάκελνη ησλ Νεπηαγσγείσλ λα
απνζηέιινπλ ζηελ αξρή θάζε ηξηκήλνπ, ζηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ, νλνκαζηηθή
θαηάζηαζε ησλ λεπίσλ πνπ θνηηνχλ ζην Οινήκεξν.
Ε.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σν Ωξνιφγην Πξφγξακκα ζπληάζζεηαη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ
απφ ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη
ππνβάιιεηαη ζε ηξία αληίγξαθα ζην ρνιηθφ χκβνπιν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο γηα
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ζεψξεζε.
Ο ρνιηθφο χκβνπινο επηζηξέθεη έλα ζεσξεκέλν αληίγξαθν ζην
Νεπηαγσγείν θαη έλα απνζηέιιεηαη γηα ελεκέξσζε ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο
ή Πξντζηάκελν Γξαθείνπ Π.Δ.
Αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, ην Ζκεξήζην Πξφγξακκα Δθπαηδεπηηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ηηο Νεπηαγσγνχο, χζηεξα απφ
ζπλεξγαζία θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο/ηνπ ρνιηθήο/νχ πκβνχινπ Πξνζρνιηθήο
Αγσγήο (Φ. 32/190/81670/Γ1/20-7-07, ΦΔΚ 1420/07, η. Β΄ Τ.Α.).
Σα Οινήκεξα Σκήκαηα δε ιεηηνπξγνχλ κφλν ηηο εκέξεο πνπ έρνπλ νξηζζεί σο
επίζεκεο ζρνιηθέο αξγίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, ηνπ Π.Γ 200/98 (ΦΔΚ 160, η. Α΄).
Όιεο ηηο ππφινηπεο εκέξεο ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά.
Ζ.

Γεύμα – Ξεκούραζη

Ζ ψξα ηνπ γεχκαηνο έρεη παηδαγσγηθή αμία. Οη Νεπηαγσγνί αμηνπνηψληαο ηηο
θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο θαη ηα δηαθνξεηηθά βηψκαηα ησλ καζεηψλ, ηνπο παξνηξχλνπλ λα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
γεχκαηνο (πξνεηνηκαζία, δέζηακα θαγεηψλ, θαζαξηφηεηεο, θιπ). Σαπηφρξνλα
ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ηνπ. Ζ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο ψξαο ηνπ
γεχκαηνο δηεπξχλεη ην πεδίν εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ ησλ παηδηψλ, δίλεη ζηα παηδηά ηελ
επθαηξία λα θαηαθηήζνπλ δεμηφηεηεο, λα αλαπηχμνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο, λα
επηθνηλσλήζνπλ θαη παξάιιεια λα απνθηήζνπλ ζσζηέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη λα
θαηαθηήζνπλ αληίζηνηρνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ ψξα ηνπ γεχκαηνο. Ζ
Νεπηαγσγφο θξνληίδεη ψζηε ε αίζνπζα πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ην γεχκα λα
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα απηφ ην ζθνπφ ή θξνληίδεη ψζηε λα παξαδίδεηαη
θαζαξή κεηά ην γεχκα, αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αίζνπζα δηδαζθαιίαο.
ην Οινήκεξν Πξφγξακκα πξνβιέπεηαη ρξφλνο γηα ηελ μεθνχξαζε ησλ λεπίσλ
κεηά ην γεχκα. Οη λεπηαγσγνί δεκηνπξγνχλ επλντθέο ζπλζήθεο μεθνχξαζεο θαη
ραιάξσζεο, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν - «γσληά μεθνχξαζεο». Ζ γσληά
μεθνχξαζεο δεκηνπξγείηαη ζε θαηάιιειν ζεκείν ηεο αίζνπζαο θαη απνηειεί έλα ρψξν
επράξηζην θαη νηθείν, ζηνλ νπνίν ηα παηδηά ληψζνπλ αζθάιεηα.
Ζ ψξα ηεο ραιάξσζεο θαη ηεο μεθνχξαζεο έρεη παηδαγσγηθή αμία, θαζψο ηα
παηδηά εζσηεξηθεχνπλ θαλφλεο ηεο θνηλσληθήο δσήο, καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη
λα απνδέρνληαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ, καζαίλνπλ λα απηνπεηζαξρνχλ θαη λα
αλαπηχζζνπλ αίζζεκα αιιειεγγχεο.
Θ.

σνεργαζία με ηοσς γονείς

Με ηελ έλαξμή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, αιιά θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, νη
Νεπηαγσγνί θαινχλ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην Οινήκεξν
Πξφγξακκα θαη ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηνλ θνηλσληθφ θαη παηδαγσγηθφ ξφιν ηνπ
Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ, ην πξφγξακκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο,
ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, θιπ.
ηηο ζπγθεληξψζεηο απηέο κπνξεί λα δεηεζεί θαη ε ζπλδξνκή ησλ ρνιηθψλ
πκβνχισλ
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ησλ Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο θαη ησλ
Πξντζηακέλσλ ησλ Γξαθείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Η.

Θέμαηα σποδομών

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο λεπηαγσγνχο,
νξίδεη ηελ αίζνπζα ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζηελ νπνία ζα θηινμελεζεί ην ηκήκα ή ηα ηκήκαηα
ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη
ρψξνη ηνπ Κιαζηθνχ Σκήκαηνο κεηά ηε ιήμε ηνπ Κιαζηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα
εμαζθαιίδνληαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζην
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Νεπηαγσγείν. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα ελεκεξψλεηαη ε ρνιηθή
χκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, ε νπνία επηιακβάλεηαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ.
Σν επνπηηθφ πιηθφ πνπ δηαζέηνπλ ηα Νεπηαγσγεία αμηνπνηείηαη απφ ην ζχλνιν
ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. πλεπψο, φινη/εο νη λεπηαγσγνί ρξεζηκνπνηνχλ ην
επνπηηθφ πιηθφ πνπ ππάξρεη, ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε αλ απηφ αλήθεη ζην Κιαζηθφ ή
ζην Οινήκεξν Σκήκα.
Ζ παξνχζα εγθχθιηνο, κε επζχλε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Οινήκεξνπ
Νεπηαγσγείνπ, λα αλαπαξαρζεί θαη λα δηαλεκεζεί ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη
νπνίνη ζα ιάβνπλ γλψζε ελππφγξαθα.
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ
Δζση. Γηαλνκή
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ
3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
4. Γξαθείν θ. Δηδηθνχ Γξακκαηέα,
Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Π.Δ. θαη Γ.Δ.
5. Γεληθφ Γηεπζπληή Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ
Πξση/ζκηαο θαη Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο
6. Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ Π.Δ.
7. Γηεχζπλζε Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ
8. Γηεχζπλζε ΠΟΓΔ
9. Γηεχζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο
10. Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο
11. Γηεχζπλζε Ηδησηηθήο Δθπαίδεπζεο
12. Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Σκ. Α/ζκηαο Δθπ/ζεο)
13. Γηεχζπλζε πκβνπιεπηηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δθπ/θψλ Γξαζηεξηνηήησλ
14. Γηεχζπλζε πνπδψλ Γ.Δ.
15. Γηεχζπλζε πνπδψλ Π.Δ.
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