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Ρίνακασ Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Ολοιμερο Νθπιαγωγείο»
1.Σκοπόσ και περιεχόμενο του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου
Ο κεςμόσ του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου αποτελεί μία ςφγχρονθ μορφι Nθπιαγωγείου, που
ζχει ςκοπό να ανταποκρικεί ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ εξαςφαλίηοντασ
ςε όλα τα νιπια ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν εκπαίδευςθ.
Σο Ολοιμερο Νθπιαγωγείο εφαρμόηοντασ τα ιςχφοντα Προγράμματα πουδϊν, παρζχει
ολοκλθρωμζνθ εκπαιδευτικι προετοιμαςία των νθπίων για το Δθμοτικό χολείο και ενιςχφει το ρόλο
τθσ κρατικισ μζριμνασ με ςτόχο τθ μείωςθ των μορφωτικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων.
2. Λειτουργία του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου
Ν.2525/1997,(ΦΕΚ 188/1997, τ.Α΄): «Ενιαίο Λφκειο, πρόςβαςθ των αποφοίτων του ςτθν
Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ».
Ν.3518/2006, άρκρο 73, (ΦΕΚ 272/2006 τ.Α’): «Αναδιάρκρωςθ των κλάδων του ταμείου ςυντάξεων
και εργολθπτϊν δθμοςίων ζργων (Σ..Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρφκμιςθ άλλων κεμάτων αρμοδιότθτασ του Τπ.
Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Προςταςίασ».
Ρ.Δ. 200/ 98, (ΦΕΚ 161 τ.Α’): «Οργάνωςθ και λειτουργία Νθπιαγωγείων».
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340/2002 τ.Β΄), Τ.Α. με κζμα: «Κακοριςμόσ ειδικότερων
κακθκόντων, αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και Τποδιευκυντϊν των χολικϊν Μονάδων και ΕΚ
και των υλλόγων Διδαςκόντων».
Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006, (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β΄), Κ.Τ.Α. με κζμα: «Αρικμόσ νθπίων ανά τμιμα
ςτα Νθπιαγωγεία».
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Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007, (ΦΕΚ1420/2007 τ.Β΄), Τ.Α. με κζμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοιμερου Νθπιαγωγείου».
Φ.50/315/72008/Γ1/27-6-2011, Εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με κζμα: «τελζχωςθ των Ολοιμερων
χολείων».
Φ.50/175/58862/Γ1/25-5-2012, Εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με κζμα: «Προγραμματιςμόσ Λειτουργίασ
Ολοιμερων χολικϊν Μονάδων (Ολοιμερα Δθμοτικά – Ολοιμερα Νθπιαγωγεία) για το ςχολικό
ζτοσ 2012-2013».
Φ.12/431/64914/Γ1/11-06-2012, Εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με κζμα: «Προγραμματιςμόσ εκπαιδευτικοφ ζργου ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013».
Φ.3/655/99304/Γ1/31-8-2012, Εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με κζμα: «Βαςικζσ κατευκφνςεισ και
οδθγίεσ για τθ λειτουργία των χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ
2012-2013».
3. Εγγραφζσ νθπίων
Η φοίτθςθ ςτο Νθπιαγωγείο, όςων νθπίων ςυμπλθρϊνουν ςτισ 31 Δεκεμβρίου του ζτουσ
εγγραφισ θλικία πζντε ετϊν (γεννθκζντα το 2007), είναι υποχρεωτικι ςφμφωνα με το άρκρο 73 του
Νόμου 3518/06 ( ΦΕΚ 272/06, τ. Αϋ) .
Η λειτουργία των Ολοιμερων Νθπιαγωγείων εξετάηεται ςε επίπεδο ευρφτερθσ περιοχισ και
λαμβάνεται μζριμνα, με τθν εποπτεία του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ φοίτθςθ
όλων των νθπίων ςε αυτά.
Η/Ο Προϊςταμζνθ/οσ του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου δζχεται όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ αιτιςεισ
των γονζων για φοίτθςθ νθπίων ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα. ε περίπτωςθ υπεράρικμων τμθμάτων
οι Προϊςταμζνεσ/οι των Νθπιαγωγείων ςυνεργάηονται με τουσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, με ςτόχο να
ικανοποιιςουν τθ φοίτθςθ όλων των νθπίων. Αυτό επιτυγχάνεται με τθ διευκόλυνςθ τθσ φοίτθςθσ
οριςμζνων νθπίων ςε όμορα Νθπιαγωγεία.
Τα νιπια πρώτθσ θλικίασ εγγράφονται κατά απόλυτθ προτεραιότθτα. Πταν ικανοποιθκοφν
οι εγγραφζσ όλων των νθπίων πρώτθσ θλικίασ και παραμζνουν ακόμθ κενζσ κζςεισ, αυτζσ
ςυμπλθρώνονται από νιπια δεφτερθσ θλικίασ και αν οι αιτιςεισ είναι πολλζσ γίνεται κλιρωςθ
όπωσ προβλζπεται ςτο Ρ.Δ.200/98 (ΦΕΚ 161, τ.Α).
Προκειμζνου το Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. να ζχει ςαφι εικόνα τθσ ςτελζχωςθσ και λειτουργίασ των
Ολοιμερων Νθπιαγωγείων, κα πρζπει οι Προϊςτάμενεσ/οι να ενθμερϊνουν άμεςα το Διευκυντι
Εκπαίδευςθσ για οποιαδιποτε μεταβολι παρουςιάηεται ςτον αρικμό των μακθτϊν που φοιτοφν ςτο
Ολοιμερο Πρόγραμμα, κακϊσ και το φςτθμα Καταγραφισ Π/κμιασ – Δ/κμιασ (survey). Παράλλθλα
κα πρζπει να αποςτζλλουν ςτθν αρχι κάκε τριμινου ςτον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ονομαςτικι
κατάςταςθ των νθπίων που φοιτοφν ςτο Ολοιμερο Σμιμα.
4. Οργάνωςθ Ολοιμερου Νθπιαγωγείου
4.1.Ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ φοιτοφντων νθπίων για τθ λειτουργία του Ολοιμερου
Προγράμματοσ είναι 7 μακθτζσ. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (ιδιαίτερεσ τοπικζσ ςυνκικεσ, Ολοιμερα
Νθπιαγωγεία απομακρυςμζνων περιοχϊν τθσ χϊρασ ι όταν ιδιαίτεροι λόγοι το επιβάλλουν), με
απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι, κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ των χολικϊν υμβοφλων
Προςχολικισ Αγωγισ κακϊσ και του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ
φοιτοφντων νθπίων μπορεί να ορίηεται διαφορετικά.

2

ΑΔΑ: Β4Θ49-Χ19
4.2. Κανζνα Ολοιμερο Νθπιαγωγείο δε κα αναςτείλει τθ λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που δε λειτοφργθςαν ενϊ είχαν οριςτεί ωσ Ολοιμερα τα
προθγοφμενα ζτθ, και μθ εξαιρουμζνων αυτϊν ςτα οποία δεν κατατζκθκαν ςχετικζσ δθλϊςεισ
γονζων/κθδεμόνων, κακϊσ είναι δυνατόν να φιλοξενιςει νιπια όμορων πλθκωρικϊν Ολοιμερων
Νθπιαγωγείων, με ζγκριςθ των Προϊςτάμενων Αρχϊν.
4.3. ε περιπτϊςεισ που είναι αδφνατθ θ λειτουργία Ολοιμερου Νθπιαγωγείου, μπορεί αυτι να
αναςταλεί για ζνα ζτοσ, με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Π.Ε. και Δ.Ε., φςτερα από
αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του χολικοφ υμβοφλου Προςχολικισ Αγωγισ και ςφμφωνθ γνϊμθ του
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.
4.4. Οι Περιφερειακοί Διευκυντζσ Π.Ε. και Δ.Ε. κα πρζπει να υποβάλουν ςτθ Διεφκυνςθ πουδϊν
Π.Ε. του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μζχρι 15-10-2012, ςυγκεντρωτικό πίνακα των Ολοιμερων Νθπιαγωγείων προσ
ενθμζρωςθ, τα οποία με απόφαςι τουσ δε κα λειτουργιςουν ωσ Ολοιμερα το τρζχον ςχολικό ζτοσ,
ςτον οποίο κα αναφζρεται επίςθσ, ο λόγοσ αναςτολισ του Ολοιμερου Προγράμματοσ.
4.5. Αν ςε ζνα Ολοιμερο Νθπιαγωγείο λειτουργεί εκτόσ του Ολοιμερου Σμιματοσ και Κλαςικό
Σμιμα, επιςθμαίνεται πωσ κάκε τμιμα λειτουργεί ωσ προσ το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και το
ωράριο ανεξάρτθτα από το άλλο. ε περίπτωςθ που ο αρικμόσ των νθπίων ςε Ολοιμερο Σμιμα
Νθπιαγωγείου είναι μικρότεροσ του προβλεπόμενου και ςτο Κλαςικό Σμιμα μεγαλφτεροσ, με
ςφμφωνθ γνϊμθ του χολικοφ υμβοφλου Προςχολικισ Αγωγισ, δίνεται θ δυνατότθτα να
κατανεμθκοφν οι μακθτζσ ςτα δφο τμιματα μζχρι τθ λιξθ του Κλαςικοφ Προγράμματοσ και να
ςυνεχίηουν ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα όςοι μακθτζσ ζχουν δθλϊςει ςυμμετοχι ςϋ αυτό.
4.6. Όταν ςε μια περιοχι λειτουργοφν μόνο Ολοιμερα Νθπιαγωγεία και δεν υπάρχει Κλαςικό Σμιμα
ενϊ υπάρχουν αιτιματα γονζων για φοίτθςθ νθπίων πρώτθσ θλικίασ ςε Κλαςικό Σμιμα, μπορεί να
επιτραπεί μόνο για τα νιπια αυτά, με ςφμφωνθ γνϊμθ του χολικοφ υμβοφλου Προςχολικισ
Αγωγισ και του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, θ φοίτθςι τουσ ςε Ολοιμερο Σμιμα και θ αποχϊρθςι τουσ
ςτισ 12:30. Προχπόκεςθ για τα παραπάνω είναι να ζχει κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ του
γονζα/κθδεμόνα, ςτθν οποία κα αναφζρεται πωσ κα παραλαμβάνει το μακθτι ςτισ 12:30 κατά τθ
διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ϊςτε να μθ διαταράςςεται θ ομαλι λειτουργία των Ολοιμερων
Νθπιαγωγείων κακϊσ και να μθ γίνει υπζρβαςθ του μζγιςτου αρικμοφ νθπίων ανά εκπαιδευτικό.
4.7. Οι Προϊςτάμενεσ/οι των Νθπιαγωγείων είναι υπεφκυνοι για τθν παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ
των νθπίων ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα. ε κάκε περίπτωςθ αφξθςθσ ι μείωςθσ του αρικμοφ των
νθπίων που παρακολουκοφν το πρόγραμμα του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου, κατά τθ διάρκεια του
ςχολικοφ ζτουσ, ενθμερϊνουν με ζγγραφό τουσ το χολικό φμβουλο Προςχολικισ Αγωγισ, το
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ κακϊσ και το θλεκτρονικό ςφςτθμα καταγραφισ Π.Ε & Δ.Ε survey.
4.8. τθν περίπτωςθ ςυνεχοφσ απουςίασ νθπίου από το Ολοιμερο Σμιμα, θ/ο Προϊςταμζνθ/οσ του
Νθπιαγωγείου ενθμερϊνει εκ νζου τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ για τθν υποχρεωτικότθτα τθσ φοίτθςθσ.
Εάν και μετά τθν ενθμζρωςθ ςυνεχίηονται οι απουςίεσ,
ενθμερϊνει
εγγράφωσ τουσ
γονείσ/κθδεμόνεσ και τουσ ηθτά τθ ςυμπλιρωςθ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ για τθ μθ ςυμμετοχι
ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα. Μετά από αυτι τθ διαδικαςία θ/ο Προϊςταμζνθ/οσ του Νθπιαγωγείου
μπορεί να διαγράψει το νιπιο από το Ολοιμερο Σμιμα και να ενθμερϊςει το Διευκυντι
Εκπαίδευςθσ.
5. Ωρολόγιο Ρρόγραμμα
Σο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ςυντάςςεται το πρϊτο δεκαιμερο του επτεμβρίου από τθν/τον
3

ΑΔΑ: Β4Θ49-Χ19

Προϊςταμζνθ/ο του Νθπιαγωγείου, ςε ςυνεργαςία με το διδακτικό προςωπικό και υποβάλλεται ςε
τρία αντίγραφα ςτουσ χολικοφσ υμβοφλουσ Προςχολικισ Αγωγισ για κεϊρθςθ. Οι χολικοί
φμβουλοι επιςτρζφουν ζνα κεωρθμζνο αντίγραφο ςτο Νθπιαγωγείο και ζνα αποςτζλλεται για
ενθμζρωςθ ςτον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ .
Ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ, το Ημεριςιο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικϊν
Δραςτθριοτιτων μπορεί να αναπροςαρμόηεται από τισ/τουσ
Νθπιαγωγοφσ, φςτερα από
ςυνεργαςία και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των χολικϊν υμβοφλων Προςχολικισ Αγωγισ.
Σα Ολοιμερα Σμιματα δε λειτουργοφν μόνο τισ θμζρεσ που ζχουν οριςκεί ωσ επίςθμεσ
ςχολικζσ αργίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4, του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 160, τ.Αϋ). Όλεσ τισ υπόλοιπεσ
θμζρεσ λειτουργοφν κανονικά.
Η Πρωινι Προαιρετικι Ζϊνθ (7:00 – 8:00) λειτουργεί εφόςον ςυμπλθρωκεί ο ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ αρικμόσ των πζντε (5) νθπίων, πρϊτθσ νθπιακισ θλικίασ.

07:00 - 08:00
07:00 - 07:30
08:00 - 08:15
08:00 - 09:00

09:00 - 09:30
09:30 -10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00

Ρρωινι Ρροαιρετικι Ζώνθ (για τη λειτουργία τησ απαιτείται η
ςυμμετοχή τουλάχιςτον 5 νηπίων πρώτησ νηπιακήσ ηλικίασ)
Ρροςζλευςθ νθπίων
Ρροςζλευςθ νθπίων
Αυκόρμθτεσ Δραςτθριότθτεσ ςτισ γωνιζσ δραςτθριοτιτων
Ρροςευχι
Συηιτθςθ
Ημεριςιοσ Ρρογραμματιςμόσ Δραςτθριοτιτων
Ανάπτυξθ Διακεματικών Δραςτθριοτιτων

12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:45

Ρρόγευμα – Διάλειμμα
Αυκόρμθτεσ Δραςτθριότθτεσ ςτισ γωνιζσ δραςτθριοτιτων
Ραιδαγωγικά Ραιχνίδια
Ανάπτυξθ Διακεματικών Δραςτθριοτιτων
Διάλειμμα
Ρροετοιμαςία γεφματοσ – Γεφμα

13:45 - 14:30

Χαλάρωςθ – Ύπνοσ

14:30 - 15:15

Ανάπτυξθ Διακεματικών Δραςτθριοτιτων

15:15 - 15:45

Συηιτθςθ
Αξιολόγθςθ των Ημεριςιων Δραςτθριοτιτων
Ρρογραμματιςμόσ τθσ επόμενθσ θμζρασ
Ρροετοιμαςία για αποχώρθςθ
Αποχώρθςθ των νθπίων

15:45 - 16:00

4

ΑΔΑ: Β4Θ49-Χ19
Η ώρα ζναρξθσ και λιξθσ του Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ είναι δυνατό να τροποποιείται με
απόφαςθ του Περιφερειακοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου (Π.Τ..Π.Ε.), αναλόγωσ των τοπικϊν
ςυνκθκϊν, χωρίσ να μεταβάλλεται θ χρονικι διάρκειά του.
Η αποχώρθςθ των νθπίων γίνεται με ευκφνθ τθσ/του Νθπιαγωγοφ από 15:45 ζωσ και τισ 16:00
και ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο Π.Δ. 200/98, άρκρα 7 και 11. Αποχϊρθςθ νθπίων πριν από τισ
15:45 δεν επιτρζπεται για κανζνα λόγο.
Σε εξαιρετικζσ περιπτώςεισ (προβλιματα υγείασ, ςοβαρά κοινωνικά ηθτιματα) μπορεί να
εγκρικεί πρόωρθ αποχϊρθςθ, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ του γονζα/κθδεμόνα ςυνοδευόμενθ με τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά, θ οποία διαβιβάηεται μζςω των Προϊςτάμενων των Νθπιαγωγείων
ςτουσ Διευκυντζσ Π.Ε.. τθν αίτθςθ του γονζα/κθδεμόνα κα πρζπει να αναφζρονται οι θμζρεσ ι/και
οι ϊρεσ αποχϊρθςθσ από το Ολοιμερο Πρόγραμμα. Σθν τελικι ζγκριςθ, για τθν πρόωρθ αποχϊρθςθ
από το Ολοιμερο Πρόγραμμα, δίνει ο Διευκυντισ Π.Ε., με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των αρμοδίων
χολικϊν υμβοφλων.
τισ περιπτϊςεισ που εγκρίνεται θ πρόωρθ αποχϊρθςθ, υποχρεοφται ο γονζασ/κθδεμόνασ να
κατακζςει ςτο Νθπιαγωγείο, υπεφκυνθ διλωςθ για τθν αςφαλι αποχϊρθςθ του νθπίου ςφμφωνα
με τισ ϊρεσ και τισ θμζρεσ που κακορίηονται ςτθν ζγκριςθ/απόφαςθ, του Διευκυντι Π.Ε..
Σε κάθε περίπτωςη, άδειεσ για πρόωρη αποχώρηςη, θα δίνονται με φειδώ και μόνο ςε
ειδικζσ περιπτώςεισ ώςτε να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρασ και ο ρόλοσ του Ολοήμερου Σχολείου.
6. Εκπαιδευτικό προςωπικό
Οι κζςεισ των Νθπιαγωγών ςτα Ολοιμερα Νθπιαγωγεία είναι ενιαίεσ, χωρίσ να γίνεται
διάκριςθ ςε κζςεισ για πρωινό ι απογευματινό ωράριο, για Κλαςικό ι Ολοιμερο Πρόγραμμα και
κατά ςυνζπεια όλεσ/οι οι Νθπιαγωγοί ζχουν τα ίδια δικαιϊματα ςτθν επιλογι προγράμματοσ και
ωραρίου. Κάκε τμιμα Ολοιμερου Προγράμματοσ ςτελεχϊνεται από δφο νθπιαγωγοφσ. Η επιλογι
και θ ανάκεςθ ωραρίου γίνεται με ομόφωνθ απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων. ε περίπτωςθ
διαφωνίασ τθν οριςτικι λφςθ δίνουν οι χολικοί φμβουλοι Προςχολικισ Αγωγισ.
Διδακτικό Ωράριο χωρίσ Ρρωινι Ζώνθ: Ο διδακτικόσ χρόνοσ που καλφπτει θ 1θ νθπιαγωγόσ
ορίηεται από τισ 08.00 ζωσ τισ 12.00, ενϊ τθσ 2θσ νθπιαγωγοφ από τισ 11.45 ζωσ τισ 15.45. Ο χρόνοσ
που διατίκεται για τθ ςυνεργαςία των δφο νθπιαγωγϊν ορίηεται από τισ 11.45 ζωσ τισ 12.00.
Διδακτικό Ωράριο με Ρρωινι Ζώνθ: Ο διδακτικόσ χρόνοσ που καλφπτει θ 1θ νθπιαγωγόσ
ορίηεται από τισ 07.00 ζωσ τισ 11.30, ενϊ τθσ 2θσ νθπιαγωγοφ από τισ 11.15 ζωσ τισ 15.45. Ο χρόνοσ
που διατίκεται για τθ ςυνεργαςία των δφο νθπιαγωγϊν ορίηεται από τισ 11.15 ζωσ τισ 11.30.
7. Συνεργαςία Νθπιαγωγών
Οι Νθπιαγωγοί του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου ςυντάςςουν από κοινοφ τον Προγραμματιςμό
των δραςτθριοτιτων, κακορίηουν το είδοσ τουσ, τον τρόπο υλοποίθςθσ και προςζγγιςθσ και
φροντίηουν να υπάρχει ςυνοχι και ςυνζχεια των Πρωινϊν - Απογευματινϊν Δραςτθριοτιτων. Η
επιτυχία του Ολοιμερου Προγράμματοσ ςτθρίηεται ςτθ ςυνεργαςία των δφο Νθπιαγωγϊν, ςτθν
ενιαία γραμμι δράςθσ τουσ, ςτθ ςυνζχεια και ςτθ ςυνάφεια του Προγράμματοσ.
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8. Γεφμα – Ξεκοφραςθ
Η παιδαγωγικι αξιοποίθςθ τθσ ϊρασ του γεφματοσ ςτα πλαίςια τθσ Αγωγισ Τγείασ, διευρφνει
το πεδίο εμπειριϊν και γνϊςεων των παιδιϊν, τουσ παρζχει τθν ευκαιρία να κατακτιςουν
δεξιότθτεσ, να αναπτφξουν τθν αυτονομία τουσ, να επικοινωνιςουν και παράλλθλα να αποκτιςουν
ςωςτζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ ϊςτε να κατακτιςουν αντίςτοιχουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ κατά τθν
ϊρα του γεφματοσ. Η/Ο Νθπιαγωγόσ κακοδθγεί τα παιδιά να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν οργάνωςθ
τθσ ςίτιςθσ (προετοιμαςία, ηζςταμα φαγθτοφ, κακαριότθτα ), φροντίηει ο χϊροσ ςίτιςθσ να πλθροί
τουσ κανόνεσ υγιεινισ και να παραδίδεται κακαρόσ μετά το γεφμα.
το Ολοιμερο Πρόγραμμα προβλζπεται χρόνοσ για τθν ξεκοφραςθ των νθπίων μετά το
γεφμα. Οι νθπιαγωγοί δθμιουργοφν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ ξεκοφραςθσ και χαλάρωςθσ, ςε ειδικά
διαμορφωμζνο χϊρο - «γωνιά ξεκοφραςθσ». Η γωνιά ξεκοφραςθσ δθμιουργείται ςε κατάλλθλο
ςθμείο τθσ αίκουςασ και αποτελεί ζνα χϊρο ευχάριςτο και οικείο, ςτον οποίο τα παιδιά νιϊκουν
αςφάλεια.
Η ϊρα τθσ χαλάρωςθσ και τθσ ξεκοφραςθσ ζχει παιδαγωγικι αξία, κακϊσ τα παιδιά
εςωτερικεφουν κανόνεσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, μακαίνουν να αναγνωρίηουν και να αποδζχονται τισ
ανάγκεσ των άλλων, μακαίνουν να αυτοπεικαρχοφν και να αναπτφςςουν αίςκθμα αλλθλεγγφθσ.
9. Συνεργαςία με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ
Με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, αλλά και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, οι Νθπιαγωγοί
καλοφν τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν που παρακολουκοφν το Ολοιμερο Πρόγραμμα και
τουσ ενθμερϊνουν για τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου, το
πρόγραμμα και τουσ ςτόχουσ του, τισ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και για τθν εφαρμογι ςφγχρονων
μεκόδων διδαςκαλίασ. τισ ςυγκεντρϊςεισ αυτζσ μπορεί να ηθτθκεί και θ ςυνδρομι των χολικϊν
υμβοφλων Προςχολικισ Αγωγισ και των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ.
10. Θζματα υποδομών
Η/Ο Προϊςταμζνθ/οσ του Νθπιαγωγείου, ςε ςυνεργαςία με τισ/τουσ Νθπιαγωγοφσ, ορίηει τθν
αίκουςα του Νθπιαγωγείου ςτθν οποία κα φιλοξενθκεί το Σμιμα ι τα Σμιματα του Ολοιμερου
Προγράμματοσ. Ππου κρίνεται απαραίτθτο χρθςιμοποιοφνται και οι χϊροι του Κλαςικοφ Σμιματοσ
μετά τθ λιξθ του Κλαςικοφ Προγράμματοσ, ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ
παραμονισ των παιδιϊν ςτο Νθπιαγωγείο. τισ περιπτϊςεισ που προκφψουν προβλιματα
ενθμερϊνονται και ηθτείται θ ςυνδρομι των χολικϊν υμβοφλων Προςχολικισ Αγωγισ.
Σο εποπτικό υλικό που διακζτουν τα Νθπιαγωγεία αξιοποιείται από το ςφνολο του
διδακτικοφ προςωπικοφ.
11. Απολογιςμόσ εκπαιδευτικοφ ζργου
το τζλοσ κάκε διδακτικοφ ζτουσ ο ςφλλογοσ διδαςκόντων ςυνεδριάηει για τον απολογιςμό
του εκπαιδευτικοφ ζργου. Οι Νθπιαγωγοί τθσ χολικισ Μονάδασ κατακζτουν το δικό τουσ
απολογιςμό, όπου αναφζρουν κζματα ςχετικά με τθ λειτουργία του τμιματόσ τουσ, προβλιματα
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που αντιμετϊπιςαν, λφςεισ που ζδωςαν, προγράμματα που εφάρμοςαν, προτάςεισ για τθ βελτίωςθ
τθσ ποιότθτασ εκπαίδευςθσ και ό,τι άλλο κρίνουν αναγκαίο.
Με βάςθ τουσ απολογιςμοφσ όλων των Νθπιαγωγϊν ςυντάςςεται ο ςυνολικόσ απολογιςμόσ
τθσ χολικισ Μονάδασ και υποβάλλεται από τουσ Προϊςταμζνουσ των Νθπιαγωγείων ςτουσ
χολικοφσ υμβοφλουσ Προςχολικισ Αγωγισ, οι οποίοι τον λαμβάνουν υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ
τελικισ ζκκεςθσ απολογιςμοφ τουσ. Οι χολικοί φμβουλοι Προςχολικισ Αγωγισ ςτθν τελικι ζκκεςθ
απολογιςμοφ αναφζρουν ςυγκεκριμζνα προβλιματα και δυςλειτουργίεσ των Ολοιμερων χολείων
που διαπίςτωςαν κατά τθν πραγματοποίθςθ των επιτόπιων επιςκζψεων ςτθ διάρκεια τθσ ςχολικισ
χρονιάσ και κατακζτουν τισ προτάςεισ τουσ για τθν επίλυςι τουσ και γενικότερα για τθ βελτίωςθ του
κεςμοφ.
Παρακαλοφνται όλα τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ να φροντίηουν για τθν πιςτι εφαρμογι των
προαναφερομζνων.
Η παροφςα εγκφκλιοσ, με ευκφνθ των Προϊςταμζνων των Ολοιμερων Νθπιαγωγείων, να
αναπαραχκεί και να διανεμθκεί ςε όλουσ τισ/τουσ Νθπιαγωγοφσ, οι οποίοι κα λάβουν γνϊςθ
ενυπόγραφα.
Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ

Κώςτασ Ραπαχριςτοσ
ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ
1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε & Δ.Ε τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ)
2. Προϊςτάμενουσ Παιδαγωγικισ & Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ Π.Ε
(μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε & Δ.Ε.)
3. χολικοφσ υμβοφλουσ Π.Ε (μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε & Δ.Ε)
4. Δ/νςεισ Π.Ε. τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ)
5. Ολοιμερα Νθπιαγωγεία και Νθπιαγωγεία τθσ Χϊρασ (μζςω Δ/νςεων Π.Ε)
ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ













Γραφείο κ. Τπουργοφ
Γραφείο κ. Τφυπουργοφ
Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα
Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα Π.Ε. & Δ.Ε.
Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε, τμιμα Δ’
Δ/νςθ Προςωπικοφ Π.Ε
Δ/νςθ ΠΟΔΕ
Δ/νςθ Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ
Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ
Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ
Δ/νςθ ΕΠΕΔ
Γ.Ε.Π.Ο
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