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ΘΕΜΑ : « Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο »

1.κοπόσ και περιεχόμενο
Σο Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο αποτελεί μία ςφγχρονθ μορφι ςχολείου που εντάχκθκε ςτο
ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, για να εξυπθρετιςει υψθλοφσ παιδαγωγικοφσ και κοινωνικοφσ
ςτόχουσ, ζχοντασ ζντονο υποςτθρικτικό ρόλο και ςτοχεφοντασ ςτθν πολφπλευρθ μόρφωςθ των
μακθτϊν κακϊσ και ςτθ ςτιριξθ τθσ εργαηόμενθσ οικογζνειασ.
τθν πορεία οι ςφγχρονεσ κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ οδιγθςαν ςτθν ποιοτικι
αναβάκμιςι του
και ςτθ δθμιουργία των Ολοιμερων Δθμοτικϊν χολείων με Ενιαίο
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), το ςχολικό ζτοσ 2010-2011, τα οποία
εφαρμόηουν διευρυμζνο πρωινό ωράριο, βελτιωμζνα Προγράμματα πουδϊν και εμπλουτιςμζνο
Ωρολόγιο Πρόγραμμα με νζα διδακτικά αντικείμενα και δραςτθριότθτεσ.
Κακικον τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ αποτελεί θ προϊκθςθ και θ ςυνεχισ αναβάκμιςθ
του Ολοιμερου χολείου.
2. Λειτουργία
Με ςκοπό τθν αρτιότερθ και αποτελεςματικότερθ, διοικθτικι, διδακτικο-παιδαγωγικι και
εκπαιδευτικι λειτουργία των Ολοιμερων Δθμοτικϊν και των Ολοιμερων Δθμοτικϊν χολείων που
εφαρμόηουν το Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), για το ςχολικό ζτοσ 201213, δόκθκαν οι απαραίτθτεσ οδθγίεσ με τθ με αρικμ.Φ.12/431/64914/Γ1/11-6-2012 Εγκφκλιο του
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Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., με κζμα: «Προγραμματιςμόσ εκπαιδευτικοφ ζργου ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013», κακϊσ
και με τθ Φ.3 /655/99304/Γ1/31-8-2012 Εγκφκλιο 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».
Για τθ λειτουργία των Ολοιμερων Δθμοτικών Σχολείων είναι επίςθσ ςε ιςχφ, τα ακόλουκα:
 Ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188/1997,τ.Αϋ): «Ενιαίο Λφκειο, πρόςβαςθ των αποφοίτων του ςτθν Σριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ».
 Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340/2002, τ.Βϋ), 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.50/76/121153/Γ1/13-11-2002, (ΦΕΚ 1471/2002,τ.Βϋ), Τ.Α. με κζμα: «Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο
(Παρ.Β, 1.1)».
 Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-2002, (ΦΕΚ 1471/2002,τ.Βϋ), Τ.Α. με κζμα: «Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο
(Παρ.Β, 1.2)».
 Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325/2003,τ.Βϋ), Τ.Α. με κζμα: «Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο
(Παρ.Β, 1.2)».
 Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325/2003,τ.Βϋ), Τ.Α. με κζμα: «Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο
(Παρ.Β, 2.2)».
 Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Βϋ), Τ.Α. με κζμα: «Αναμόρφωςθ Ωρολογίων
Προγραμμάτων για όλα τα 6/κ και άνω Δθμοτικά χολεία».
 Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010, (ΦΕΚ 1139/2010, τ.Β’), Τ.Α. με κζμα: «Διδαςκαλία Πρόγραμμα
πουδϊν των νζων διδακτικϊν αντικειμζνων που κα ειςαχκοφν ςτα Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία που
κα λειτουργιςουν με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) - επανεξζταςθ και
επικαιροποίθςθ των Αναλυτικϊν Προγραμμάτων και οδθγιϊν για τα διδακτικά αντικείμενα του
Ολοιμερου Προγράμματοσ».
 Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011, (ΦΕΚ 1327/2011 τ.Βϋ), Τ.Α. με κζμα: «Σροποποίθςθ - ςυμπλιρωςθ
τθσ με αρικμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Βϋ) και τθσ με αρικμ. Φ.12/620/61531
Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804/2010, τ. Βϋ), Τ.Α. με κζμα :«Ωρολόγια Προγράμματα Δθμοτικϊν χολείων με
Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΕΑΕΠ».
 Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011, (ΦΕΚ 1345/2011,τ.Βϋ), Τ.Α. με κζμα: «Σροποποίθςθ ςυμπλιρωςθ των
με αρικμ. Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325, τ. Βϋ) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ
1139, τ. Βϋ) ».
 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 Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με κζμα: «Προγραμματιςμόσ Λειτουργίασ Ολοιμερων χολικϊν Μονάδων (Ολοιμερα Δθμοτικά – Ολοιμερα Νθπιαγωγεία) για το χολικό
Ζτοσ 2012-2013».
 Φ.50/176/58865/Γ1/25-5-2012, Εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με κζμα: «Προγραμματιςμόσ Λειτουργίασ
των Ολοιμερων Δθμοτικϊν χολείων Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ (ΕΑΕΠ)
για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013».
 61044/Γ1/30-5-2012, Εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με κζμα: «Διευκρινίςεισ για τθ λειτουργία των
Ολοιμερων χολικϊν Μονάδων το ςχολικό ζτοσ 2012-2013».
 Φ.361.22/101023/Δ1/4-9-2012, Εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με κζμα: «Σοποκζτθςθ Τποδιευκυντϊν
και Τπευκφνων για το πρόγραμμα του Ολοιμερου Δθμοτικοφ χολείου».
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3. Ωράριο και Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ολοιμερων Δθμοτικών χολείων
3.1 Σων 6/κεςίων και άνω Ολοιμερων Δθμοτικών χολείων
3.1.1 Ωράριο
Πρωινι Ζώνθ
Προαιρετικι
07:00 – 08:00
Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτών : 5
Ο Υπεφκυνοσ τθσ Πρωινισ Ζώνθσ ορίηεται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων
12:35 - 13:15 1θ ϊρα
13:15 - 13:20 Διάλειμμα
13:20 - 14:00 2θ ϊρα
14:00 - 14:40
φαγθτό- ξεκοφραςθ- χαλάρωςθ
Ολοιμερο Πρόγραμμα
Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτών : 15
14:40 - 14:50
14:50 - 15:30
15:30 - 15:40
15:40 - 16:15

Διάλειμμα
3θ ϊρα
Διάλειμμα
4θ ϊρα

Με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων θ ώρα του φαγθτοφ-ξεκοφραςθσ χαλάρωςθσ μπορεί να
μετατίκεται για τισ τάξεισ Α΄ και Β΄ ςτισ 13:20-14:00.
3.1.2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα
ΣΑΞΗ

ΩΡΕ

Α΄ - Β΄

20 ώρεσ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ
Τποχρεωτικό : Μελζτθ-Προετοιμαςία : 10 ώρεσ (Δάςκαλοσ)
Τποχρεωτικό: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ: 2 ώρεσ (εκπ/κόσ ειδικότθτασ)
Τποχρεωτικό: Ακλθτιςμόσ: 4 ώρεσ (εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ)
Επιλογι 2 αντικειμζνων από 2 ϊρεσ το κακζνα
Επιλογισ : Εικαςτικά, Θεατρικι Αγωγι, Μουςικι,
Χορόσ (εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ)
Τποχρεωτικό : Μελζτθ-Προετοιμαςία : 7 ώρεσ (Δάςκαλοσ)
Τποχρεωτικό : Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ :2 ώρεσ (εκπ/κόσ ειδικότθτασ)
Τποχρεωτικό : Αγγλικι Γλϊςςα : 2 ώρεσ (εκπ/κόσ ειδικότθτασ)

Γ΄ - Δ΄

15 ώρεσ
Επιλογι 2 αντικειμζνων από 2 ϊρεσ το κακζνα
Επιλογισ : Ακλθτιςμόσ, Εικαςτικά, Θεατρικι Αγωγι,
Μουςικι, Χορόσ (εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ)

Ε΄ - Σ΄

13 ώρεσ

Τποχρεωτικό : Μελζτθ-Προετοιμαςία : 7 ώρεσ (Δάςκαλοσ)
Τποχρεωτικό : Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ:2 ώρεσ (εκπ/κόσ ειδικότθτασ)
Τποχρεωτικό : Αγγλικι Γλϊςςα : 2 ώρεσ (εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ)
Επιλογι ενόσ αντικειμζνου για 2 ϊρεσ
Επιλογισ : Ακλθτιςμόσ, Εικαςτικά, Θεατρικι Αγωγι,
Μουςικι, Χορόσ (εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ)
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3.2 Για τα Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία, 6/κεςια και κάτω ιςχφει θ με αρικμ.
Φ12/530/62626/Γ1/2.6.2011 (ΦΕΚ 1345/2011, τ.Β’) Τ.Α. του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., κακώσ και θ με αρικμ.
61044/Γ1/ 30-5-2012 Εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
3.2.1. Ωράριο
Πρωινι Ζώνθ
Προαιρετικι

07:00 - 08:00

Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτών : 5

Ο Υπεφκυνοσ τθσ Πρωινισ Ζώνθσ ορίηεται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων
12.50 - 13.30 1θ ϊρα
13.30-13.55 γεφμα-διάλειμμα
13.55 - 14.30 2θ ϊρα
Ολοιμερο Πρόγραμμα

14.30 - 14.40 διάλειμμα

Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτών : 15

14.40 - 15.15 3θ ϊρα
15.15 - 15.25 διάλειμμα
15.25 - 16.00 4θ ϊρα

3.2.2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Διδακτικά
αντικείμενα
ΜελζτθΠροετοιμαςία
Νζεσ Σεχνολογίεσ
ςτθν Εκπαίδευςθ
(υποχρεωτικό)
Αγγλικι
Γλώςςα
(Τποχρεωτικό)
Επιλογισ
 Ακλθτιςμόσ
 Εικαςτικά
 Θεατρικι
Αγωγι
 Μουςικι
 Χορόσ

Σάξεισ
Γ’

Α’ – Β’

Δ’ -Ε’ -Σ’

10

7 ζωσ 8

7 ζωσ 8

2

2

2

-

2ζωσ 4

2 ζωσ 4

Ο Ακλθτιςμόσ είναι 4
ϊρεσ υποχρεωτικζσ για τισ
τάξεισ Αϋ& Βϋ.
Επιλογι δφο αντικειμζνων
από 2 ϊρεσ το κακζνα.

Οι ϊρεσ και τα
αντικείμενα επιλογισ για
τθ Γ’ τάξθ εξαρτϊνται
από το τμιμα
ςυνδιδαςκαλίασ, ςτο
οποίο εντάςςεται θ τάξθ
αυτι .
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3.3. Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία με Eνιαίο Aναμορφωμζνο Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

3.3.1. Ωράριο
Πρωινι Ζώνθ
Προαιρετικι

07.00 – 08.00

Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτών: 10

14.05 – 14.40 Φαγθτό – Χαλάρωςθ
14.40 – 14.50 Διάλειμμα
Ολοιμερο Πρόγραμμα

15.50 – 15.30 1θ ώρα

Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτών: 15

15.30 – 15.40 Διάλειμμα
15.40 – 16.15 2θ ώρα
Ο Υπεφκυνοσ τθσ Πρωινισ Ζώνθσ ορίηεται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων.

3.3.2 Σο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Σο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ολοιμερων Δθμοτικϊν χολείων που εφαρμόηουν το Ενιαίο
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) κακορίηεται με τθ Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010
(ΦΕΚ 804/2010, τ.Βϋ) Τ.Α., όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθ Φ.12/520/61575/Γ1/30-52011, (ΦΕΚ 1327/2011 τ.Βϋ), Τ.Α. με κζμα: «Σροποποίθςθ – ςυμπλιρωςθ των με αρικμ.
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139, τ.Βϋ) και Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804, τ.Βϋ),
Τπουργικϊν Αποφάςεων με κζμα: «Ωρολόγια Προγράμματα Δθμοτικϊν χολείων με Ενιαίο
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» και διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
 Σα γνωςτικά αντικείμενα που κα διδάςκονται ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα κα ορίηονται με απόφαςθ
του ςυλλόγου διδαςκόντων φςτερα από ειςιγθςθ του Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο οποίοσ κα
ςυνυπολογίηει τισ δυνατότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ (ενδιαφζροντα μακθτϊν, μακθςιακό επίπεδο,
προτιμιςεισ γονζων, υλικοτεχνικι υποδομι, πλεονάηουςεσ ϊρεσ).
 Οι Γονείσ μπορεί να προτείνουν μζχρι δφο (2) γνωςτικά αντικείμενα.
 Με βάςθ τα παραπάνω ο ςφλλογοσ διδαςκόντων ςυγκροτεί το πρόγραμμα μακθμάτων των
Ολοιμερων Σμθμάτων ζτςι ϊςτε να αναλογοφν 2 ϊρεσ μακθμάτων ανά θμζρα ςε κάκε τμιμα,
ςυνολικισ διάρκειασ δζκα (10) ωρϊν. Σα διδακτικά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να γίνει επιλογι
ωσ προσ το πλικοσ τουσ και τισ ϊρεσ που κα διδάςκονται είναι τα παρακάτω:
4.Μελζτθ / Άλλα γνωςτικά αντικείμενα
4.1. Μελζτθ - Μζχρι πζντε (5) τμιματα Ολοιμερου Προγράμματοσ διατίκενται δζκα (10) ώρεσ
ςυνολικά, οι οποίεσ προτείνεται να γίνονται κυρίωσ ςτθν Α' και Β' τάξθ. ε περίπτωςθ που θ Α' και Β'
τάξθ ςτο Ολοιμερο λειτουργεί ςε κοινό τμιμα, προτείνεται να διατίκενται πζντε (5) ϊρεσ μελζτθ για
το ςυγκεκριμζνο τμιμα και οι υπόλοιπεσ πζντε (5) ϊρεσ με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων ςτα
υπόλοιπα τμιματα.
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4.2. Μελζτθ - Για ζξι (6) τμιματα του Ολοιμερου Προγράμματοσ προτείνονται ςυνολικά δεκαπζντε
πζντε (15) ώρεσ, ωσ εξισ: Πζντε (5) ϊρεσ ςτθν Α' τάξθ, πζντε (5) ϊρεσ ςτθ Β' τάξθ και οι υπόλοιπεσ
ϊρεσ διατίκενται με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων ςτα υπόλοιπα τμιματα.

4.3.Σα άλλα γνωςτικά αντικείμενα κα διδάςκονται ωσ εξισ:
 Ακλθτιςμόσ, από μια (1) ζωσ πζντε (5) ώρεσ. Προτείνεται κυρίωσ για τα τμιματα του Ολοιμερου
Προγράμματοσ των Δ', Ε' και Σ' τάξεων, δεδομζνου ότι ςε αυτζσ τισ τάξεισ το μάκθμα τθσ Φυςικισ
Αγωγισ διδάςκεται λιγότερεσ ϊρεσ ςυγκριτικά με τισ τάξεισ Α', Β'.
 Θεατρικι Αγωγι, από μια (1) ζωσ πζντε (5) ώρεσ. Προτείνεται κυρίωσ για τα τμιματα του Ολοιμερου
Προγράμματοσ των Δ', Ε' και Σ' τάξεων, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ.
 Σ.Π.Ε., από μια (1) ζωσ πζντε (5) ώρεσ. Προτείνεται για όλα τα τμιματα του Ολοιμερου
Προγράμματοσ, ωσ επιπλζον ϊρεσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ.
 Αγγλικά από μια (1) ζωσ πζντε (5) ώρεσ. Προτείνεται για όλα τα τμιματα του Ολοιμερου
Προγράμματοσ ωσ επιπλζον ϊρεσ ςτο μάκθμα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.
 Μουςικι από μια (1) ζωσ πζντε (5) ώρεσ. Προτείνεται κυρίωσ για τα τμιματα του Ολοιμερου
Προγράμματοσ των Γ, Δ', Ε' και Σ'.
 Δεφτερθ ξζνθ γλώςςα από μια (1) ζωσ πζντε (5) ώρεσ. Προτείνεται μόνο για τα τμιματα του
Ολοιμερου Προγράμματοσ των Ε' και Σ' τάξεων .
 Εικαςτικά από μια (1) ζωσ πζντε (5) ώρεσ. Προτείνεται κυρίωσ για τα τμιματα του Ολοιμερου
Προγράμματοσ των Δ', Ε' και Σ' τάξεων.
 Πολιτιςτικοί όμιλοι δραςτθριοτιτων. Δράςεισ δθμιουργίασ και πολιτιςμοφ από μια (1) ζωσ πζντε (5)
ώρεσ. Προτείνεται για όλα τα τμιματα του Ολοιμερου Προγράμματοσ. Τπάρχει δυνατότθτα να
λειτουργιςουν και μικτά τμιματα από μακθτζσ διαφορετικϊν τάξεων υπό τθ μορφι κφκλων
γνωςτικϊν αντικειμζνων ι αλλιϊσ ομίλων δράςεων δθμιουργίασ και πολιτιςμοφ. το πλαίςιο τθσ
ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ οι μακθτζσ όλων των τάξεων μπορεί να προετοιμάηουν ςχολικζσ
εορτζσ, χορωδίεσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ και άλλεσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν
καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ κακϊσ και τθν ανάδειξθ και προϊκθςθ ςτοιχείων του πολιτιςμοφ όπωσ:
λογοτεχνία, τζχνεσ, φωτογραφία, μουςικά ςφνολα, κ.α. Η ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μπορεί να
οργανωκεί από δαςκάλουσ, εκπαιδευτικοφσ κεατρικισ αγωγισ και εκπαιδευτικοφσ μουςικισ.
Σο Ολοιμερο Πρόγραμμα διαμορφϊνεται από το ςφλλογο των διδαςκόντων, φςτερα από
ειςιγθςθ του Διευκυντι του ςχολείου και ςε ςυνεργαςία με τον οικείο χολικό φμβουλο, ο οποίοσ
ςυνδράμει ςτθν καλφτερθ δυνατι ςφνκεςθ και οργάνωςθ του Ολοιμερου Προγράμματοσ. Με αυτόν
τον τρόπο ενιςχφεται θ αυτονομία τθσ ςχολικισ μονάδασ μζςα από τθν ιςχυροποίθςθ τθσ άποψθσ
μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν , ανάλογα με τθν εκάςτοτε εκπαιδευτικι περίςταςθ και τον αυτόνομο
προγραμματιςμό δράςθσ ςε επίπεδο ςχολείου.
Για τθ διαμόρφωςθ του Ολοιμερου Προγράμματοσ των δζκα (10) διδακτικϊν ωρϊν,
λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω:
 Μζχρι 3 τμιματα, ζνασ δάςκαλοσ και επιλογι τριϊν τουλάχιςτον (3) διδακτικϊν αντικειμζνων.
 Για 4 και 5 τμιματα, ζνασ δάςκαλοσ και επιλογι πζντε τουλάχιςτον (5) διδακτικϊν αντικειμζνων.
 Για 6 τμιματα, δφο δάςκαλοι και επιλογι ζξι τουλάχιςτον (6) διδακτικϊν αντικειμζνων.
Ο Διευκυντισ του ςχολείου αποςτζλλει το ςχετικό πρακτικό με το Ολοιμερο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
ςτο χολικό φμβουλο για ζγκριςθ και κεϊρθςθ.
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5. Εφθμερεφοντεσ - Επιτιρθςθ μακθτών ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα
Οι εφθμερεφοντεσ ορίηονται με πράξθ του υλλόγου Διδαςκόντων. τισ εφθμερίεσ ςυμμετζχουν
και οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτιτων, λαμβανομζνων υπόψθ και των παρακάτω περιπτϊςεων :
1. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων που ςυμπλθρϊνουν το ωράριό τουσ ςε δφο ςχολεία κάνουν εφθμερία
μόνο ςτο ζνα, ς' αυτό που διδάςκουν τισ περιςςότερεσ ϊρεσ.
2. Κακικοντα εφθμερίασ δεν ανατίκενται ςε εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων που διδάςκουν ςε τρία ι και
περιςςότερα ςχολεία, όταν τουλάχιςτον το ζνα από αυτά λειτουργεί ςε διαφορετικό κτίριο.
3. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων μποροφν να αναλάβουν κακικοντα εφθμερίασ μόνο κατά το χρονικό
διάςτθμα των διαλειμμάτων που παρεμβάλλονται των διδακτικϊν τουσ ωρϊν.
τθν ίδια πράξθ του υλλόγου Διδαςκόντων κακορίηονται τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των
εκπαιδευτικϊν του Ολοιμερου Προγράμματοσ.
ε κάκε ςχολείο ο Τποδιευκυντισ-Τπεφκυνοσ του Ολοιμερου Προγράμματοσ ι ο Τπεφκυνοσ
του Ολοιμερου Προγράμματοσ παραμζνει μζχρι τθ λιξθ του υποχρεωτικοφ Ολοιμερου
Προγράμματοσ, ανεξάρτθτα αν διδάςκει ι όχι τθν τελευταία ώρα και είναι υπεφκυνοσ για τθν
αςφαλι αποχώρθςθ των μακθτών.
6. Κατανομι των τμθμάτων του Ολοιμερου Προγράμματοσ
Για τθ ςτελζχωςθ και τθ λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ τθρείται θ αναλογία των
πενιντα (50) μακθτϊν ανά δάςκαλο.
Για τθν κατανομι των Ολοιμερων Σμθμάτων ιςχφει θ αναλογία ενόσ εκπαιδευτικοφ προσ είκοςι
πζντε (25) μακθτζσ .
Ζνασ εκπαιδευτικόσ μπορεί να αναλάβει δφο ι περιςςότερα τμιματα προκειμζνου να
ςυμπλθρϊςει το ωράριό του, αυτό όμωσ δεν επιτρζπει τθν παράλλθλθ διδαςκαλία των τμθμάτων
ςτθν ίδια διδακτικι ϊρα.
θμειϊνεται επίςθσ ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ πολφχρονθ παρουςία του ιδίου
δαςκάλου ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα του ςχολείου.
Τποτμιματα δθμιουργοφνται μόνο για το διδακτικό αντικείμενο τθσ Αγγλικισ Γλώςςασ και μόνο
ςε περιπτϊςεισ κοινϊν τμθμάτων μακθτϊν των τάξεων Αϋ και Βϋ με μακθτζσ των τάξεων Γϋ, Δϋ, Εϋ και
Σϋ, φςτερα από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του χολικοφ υμβοφλου και του Δ/ντι Π.Ε.
Για όλα τα υπόλοιπα μακιματα του Ολοιμερου Προγράμματοσ δεν επιτρζπεται θ δθμιουργία
υποτμθμάτων, παρά μόνο εάν ζχει ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των είκοςι πζντε (25) μακθτών.
7.Πρωινι Ζώνθ (07:00-08:00)
Για τθ λειτουργία τθσ Πρωινισ Ηϊνθσ ςτα Ολοιμερα χολεία απαιτείται θ ςυμμετοχι
τουλάχιςτον πζντε (5)μακθτϊν που παρακολουκοφν το Ολοιμερο Πρόγραμμα. Θ προςζλευςθ των
μακθτϊν ςτθν Πρωινι Ηϊνθ ξεκινά ςτισ 07:00 και ολοκλθρϊνεται ςτισ 07:20.
τισ περιπτϊςεισ που ςε ζνα ςχολείο λειτουργεί ιδθ Πρωινι Ζώνθ με τθ ςυμμετοχι πζντε (5)
τουλάχιςτον μακθτών, ο Διευκυντισ του ςχολείου, με τθ ςφμφωνθ γνώμθ του χολικοφ υμβοφλου
και του Διευκυντι Π.Ε., μπορεί να δεχκεί ςτθν Πρωινι Ζώνθ και μακθτζσ του ςχολείου που δεν
παρακολουκοφν το Ολοιμερο Πρόγραμμα. Προχποκζςεισ για τα παραπάνω είναι: ο ςυνολικόσ
αρικμόσ των μακθτϊν ςτθν Πρωινι Ηϊνθ να μθν υπερβαίνει τουσ είκοςι πζντε (25), να υπάρχει
ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα, κακϊσ και θ κακθμερινι τιρθςθ του ωραρίου προςζλευςθσ.
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Θ Πρωινι Ηϊνθ των Ολοιμερων Δθμοτικών χολείων με ΕΑΕΠ λειτουργεί από 7:00 - 8:00,
εφόςον ς' αυτι ςυμμετζχουν από δζκα (10) μακθτζσ και άνω. Θ προςζλευςθ των μακθτϊν
ολοκλθρϊνεται ςτισ 7:15.
τθν Πρωινι Ζώνθ μποροφν να ςυμμετζχουν μόνο όςοι μακθτζσ παρακολουκοφν το
Ολοιμερο Πρόγραμμα.
8. Αναςτολι λειτουργίασ Ολοιμερου Δθμοτικοφ χολείου
Όταν δε ςυμπλθρϊνεται ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ εγγραφζντων-φοιτοφντων μακθτϊν
ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα του χολείου ι ςε περιπτϊςεισ που θ λειτουργία του Ολοιμερου
Προγράμματοσ είναι αδφνατθ, μπορεί να αναςταλεί θ λειτουργία του για ζνα ζτοσ, μόνο με Απόφαςθ
του Περιφερειακοφ Διευκυντι Π.Ε. και Δ.Ε, φςτερα από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του οικείου χολικοφ
υμβοφλου και του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.
τισ περιπτϊςεισ που δε ςυμπλθρϊνεται ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ εγγραφζντων –
φοιτοφντων μακθτϊν για τθ λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ, οι Διευκυντζσ των χολικϊν
Μονάδων κα πρζπει να ενθμερϊνουν άμεςα τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.
Οι Περιφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ κα πρζπει να υποβάλουν ςτθ Διεφκυνςθ πουδών
Π.Ε. του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., μζχρι τισ 15-10-2012 πίνακα των Ολοιμερων Δθμοτικών χολείων, τα οποία
με απόφαςι τουσ δε κα λειτουργιςουν ωσ Ολοιμερα και ςτον οποίο να αναφζρεται ο λόγοσ
αναςτολισ του Προγράμματοσ.
9. Τποχρεωτικό διδακτικό ωράριο
Όλοι οι εκπαιδευτικοί (μόνιμοι ι αναπλθρωτζσ) πρζπει να καλφπτουν το υποχρεωτικό
διδακτικό ωράριό τουσ, κι ζχουν τθ δυνατότθτα εφϋ όςον δεν το καλφπτουν ςτο Πρωινό Πρόγραμμα,
να το ςυμπλθρϊςουν ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα, όπωσ και αντίκετα, αν δε ςυμπλθρϊνουν το
υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τουσ ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα, αναλαμβάνουν τθ διδαςκαλία
μακθμάτων ςτο Πρωινό Πρόγραμμα μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του.
ε κάκε περίπτωςθ τθρείται θ ςχετικι διάταξθ του Νόμου, ςφμφωνα με τθν οποία ο
εκπαιδευτικόσ δεν υποχρεοφται να παραμείνει ςτο ςχολείο πζραν των 6 ωρϊν.
Ο Τποδιευκυντισ-Τπεφκυνοσ του Ολοιμερου, για τα 6/κεςια και άνω Ολοιμερα Δθμοτικά
χολεία, χρεώνεται τισ πζντε (5) ώρεσ ςίτιςθσ ωσ διδακτικζσ ώρεσ και επομζνωσ αυτζσ οι ώρεσ
αφαιροφνται από το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο.
Οι χολικοί φμβουλοι, οι Δ/ντζσ Εκπαίδευςθσ και οι Διευκυντζσ των χολικϊν Μονάδων, είναι
υπεφκυνοι για τθν εφαρμογι των παραπάνω, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ πλιρθσ κάλυψθ του
υποχρεωτικοφ διδακτικοφ ωραρίου όλων ανεξαιρζτωσ των εκπαιδευτικϊν.
10. υςτεγαηόμενα χολεία
τα ςυςτεγαηόμενα Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία, ςτα οποία υπάρχουν Ολοιμερα Σμιματα με
μικρό αρικμό μακθτϊν, με απόφαςθ του Διευκυντι Π.Ε. ςυγκροτοφνται κοινά Σμιματα Ολοιμερου,
αφοφ λθφκεί μζριμνα ϊςτε όλοι οι Τποδιευκυντζσ – Τπεφκυνοι του Ολοιμερου ι οι Τπεφκυνοι του
Ολοιμερου Προγράμματοσ να εξαντλοφν πλιρωσ το διδακτικό τουσ ωράριο.
Οι φλλογοι Διδαςκόντων των ςυςτεγαηόμενων ςχολείων ςυνεδριάηουν και ορίηουν από κοινοφ
τον ζνα Τποδιευκυντι-Τπεφκυνο Ολοιμερου Προγράμματοσ, ςτον οποίο κα προςμετρθκοφν οι
πζντε (5) ώρεσ τθσ ςίτιςθσ. ε περίπτωςθ διαφωνίασ, θ λφςθ δίνεται με τθν παρζμβαςθ του χολικοφ
υμβοφλου ι του Διευκυντι Π.Ε..
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Για τθ λειτουργία τθσ Πρωινισ Ηϊνθσ ςτα ςυςτεγαηόμενα ςχολεία, εφόςον ο αρικμόσ μακθτϊν
είναι μικρόσ, γίνονται κοινά τμιματα. Επομζνωσ, ο αρικμόσ των πζντε (5) μακθτϊν μπορεί να
προκφψει απ’ όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ, που ςυςτεγάηονται και ζχουν κοινό ωράριο.
Οι φλλογοι Διδαςκόντων, με ειςιγθςθ των Διευκυντϊν των χολικϊν Μονάδων, ορίηουν τον ι
τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα είναι υπεφκυνοι για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ τθσ Πρωινισ
Ηϊνθσ.
Σα ςυςτεγαηόμενα ςχολεία που εφαρμόηουν το Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα, δε κα ςυγκροτοφν κοινά Σμιματα Ολοιμερου, αφοφ θ διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν
ειδικοτιτων για τισ ανάγκεσ του Ολοιμερου Προγράμματοσ, γίνεται με διαφορετικό τρόπο ςτα
ςχολεία αυτά.
11. υνεργαςία των δαςκάλων του Πρωινοφ Προγράμματοσ με τουσ δαςκάλουσ του Ολοιμερου
Προγράμματοσ και ζλεγχοσ παρουςιών.
Οι δάςκαλοι του Πρωινοφ Προγράμματοσ ςυνεργάηονται ςτενά με τουσ δαςκάλουσ του
Ολοιμερου Προγράμματοσ, ανταλλάςςουν απόψεισ, κακορίηουν τουσ ςτόχουσ, επιςθμαίνουν τισ
δυςκολίεσ, προγραμματίηουν δραςτθριότθτεσ και επαναςχεδιάηουν τθ διδαςκαλία τουσ, ϊςτε να
ςυμβάλουν ςτθ δθμιουργικι μάκθςθ. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται ςε κακοριςμζνθ
θμζρα τθσ εβδομάδασ, τουλάχιςτον μία τθν εβδομάδα, θ οποία ορίηεται ςτθν αρχι του ςχολικοφ
ζτουσ με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων. Θ ζλλειψθ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν
του Πρωινοφ και του Ολοιμερου Προγράμματοσ και επομζνωσ θ ζλλειψθ ςυντονιςμζνθσ και
ςτοχευόμενθσ παρζμβαςθσ και προγραμματιςμοφ δραςτθριοτιτων ςτερεί από τουσ μακθτζσ τθ
δυνατότθτα να εμπεδϊςουν καλφτερα τθν φλθ που διδάχκθκαν, δεν επιτρζπει τθν ουςιαςτικι
αντιμετϊπιςθ πικανϊν προβλθμάτων και γενικότερα δυςκολεφει τθν επίτευξθ των ςτόχων του
Ολοιμερου Προγράμματοσ.
Προκειμζνου θ Κεντρικι Τπθρεςία του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. να ζχει ςαφι εικόνα τθσ ςτελζχωςθσ και
λειτουργίασ του Ολοιμερου χολείου κα πρζπει οι Διευκυντζσ των χολικϊν Μονάδων 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 οι Διευκυντζσ των χολικϊν Μονάδων κα πρζπει νϋ
αποςτζλλουν ςτο Δ/ντι Εκπαίδευςθσ ονομαςτικι κατάςταςθ των μακθτϊν που φοιτοφν ςτο
Ολοιμερο πρόγραμμα, ςτθν αρχι κάκε τριμινου.
12. υνεργαςία των Εκπαιδευτικών Ειδικοτιτων
Ο Διευκυντισ του ςχολείου, με τθν πρόςλθψθ των Εκπαιδευτικϊν Ειδικοτιτων και τθν ανάκεςθ
διδαςκαλίασ ςτο ςχολείο, τουσ διακζτει φάκελο (portfolio) με το πρόγραμμα ςπουδϊν του
μακιματοσ που διδάςκουν και τισ εγκυκλίουσ για το Ολοιμερο Πρόγραμμα, ϊςτε να ενθμερωκοφν
πλιρωσ.
Οι Εκπαιδευτικοί Ειδικοτιτων του Πρωινοφ και του Ολοιμερου Προγράμματοσ ςυνεργάηονται
ςτενά, ανταλλάςςουν απόψεισ, κάνουν διορκωτικζσ παρεμβάςεισ, όπου αυτό κρίνεται απαραίτθτο
και εφαρμόηουν όλεσ τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ (ςχζδια μακιματοσ, διακεματικότθτα,
ομαδοςυνεργατικι, κλπ).
12.1. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων του Ολοιμερου Προγράμματοσ :
 ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων, και ειδικότερα για κζματα που αφοροφν
ςτθ λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ.
 προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ωραρίου τουσ για τθν καλι λειτουργία του
ςχολείου.
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 ςυνεργάηονται ςτενά με τουσ εκπαιδευτικοφσ αντίςτοιχων ειδικοτιτων του Πρωινοφ Προγράμματοσ.
 ενθμερϊνονται για τον προγραμματιςμό τθσ φλθσ ςτα αντίςτοιχα αντικείμενα, ενότθτεσ και
δραςτθριότθτεσ.
 ολοκλθρϊνουν, ςυμπλθρϊνουν, διευρφνουν τα μακθςιακά πεδία ςχετικά πάντα με τισ διδακτικζσ
ενότθτεσ του Πρωινοφ Προγράμματοσ.
 ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργικι μάκθςθ ϊςτε να ευοδωκοφν οι εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί
ςτόχοι του Ολοιμερου Προγράμματοσ.
13. ίτιςθ
το Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο προβλζπεται χρόνοσ για το γεφμα των μακθτϊν, το οποίο
ετοιμάηουν οι γονείσ από το ςπίτι. Ο Τποδιευκυντισ – Τπεφκυνοσ του Ολοιμερου ι ο Τπεφκυνοσ του
Ολοιμερου Προγράμματοσ, ςτον οποίο προςμετροφνται οι ϊρεσ ςίτιςθσ, ζχει τθν ευκφνθ τθσ
οργάνωςθσ του γεφματοσ των μακθτϊν.
τα ςυςτεγαηόμενα ςχολεία (6/κεςια και άνω Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία) οι ϊρεσ ςίτιςθσ
προςμετροφνται μόνο ςτον ζνα Τποδιευκυντι - Τπεφκυνο Ολοιμερου, όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ.
10., τθσ παροφςασ εγκυκλίου.
Ο Τποδιευκυντισ – Τπεφκυνοσ του Ολοιμερου ι ο Τπεφκυνοσ του Ολοιμερου Προγράμματοσ
αξιοποιϊντασ τισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ και τα διαφορετικά βιϊματα των μακθτϊν, τουσ παροτρφνει
να ςυμμετζχουν ενεργά ςτον προγραμματιςμό και τθν οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ του γεφματοσ, ϊςτε
ο χϊροσ τθσ ςίτιςθσ να ζχει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και να εξαςφαλίηονται οι όροι υγιεινισ,
αιςκθτικισ και πολιτιςμοφ. Ο ίδιοσ ςυνεργάηεται με τουσ μακθτζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του γεφματοσ,
ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ομαλι διεξαγωγι του.
Ο Τποδιευκυντισ – Τπεφκυνοσ του Ολοιμερου ι ο Τπεφκυνοσ του Ολοιμερου Προγράμματοσ
δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν παιδαγωγικι αξία τθσ διαδικαςίασ τθσ ςίτιςθσ, διευρφνοντασ το πεδίο
των εμπειριϊν και των γνϊςεων των παιδιϊν ςτον τομζα αυτό και δίνοντάσ τουσ τθν ευκαιρία να
κατακτιςουν δεξιότθτεσ, να αναπτφξουν τθν αυτονομία τουσ, να επικοινωνιςουν και παράλλθλα να
αποκτιςουν ςωςτζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ και να κατακτιςουν αντίςτοιχουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ
κατά τθν ϊρα του γεφματοσ.
Ο Τποδιευκυντισ - Τπεφκυνοσ του Ολοιμερου ι ο Τπεφκυνοσ του Ολοιμερου Προγράμματοσ
φροντίηει ϊςτε θ αίκουςα που πραγματοποιείται το γεφμα να χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για αυτό
το ςκοπό και μεριμνά να παραδίδεται κακαρι μετά το γεφμα, αν πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ωσ
αίκουςα διδαςκαλίασ.
τα Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία που εφαρμόηουν το Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα(ΕΑΕΠ), το εκπαιδευτικό προςωπικό που διδάςκει τθν πρϊτθ διδακτικι ϊρα του
Ολοιμερου Προγράμματοσ παρευρίςκεται κι επιβλζπει τθ ςίτιςθ των μακθτϊν.
14. υνεργαςία με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ
Με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ οι εκπαιδευτικοί του Ολοιμερου Προγράμματοσ καλοφν
τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των εγγραφζντων ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα μακθτϊν και τουσ ενθμερϊνουν
για τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του Ολοιμερου χολείου, κακϊσ και για το πρόγραμμα που
κα ακολουκιςουν.
Οι εκπαιδευτικοί του Ολοιμερου Προγράμματοσ οφείλουν επίςθσ να ενθμερϊνουν τουσ
γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν για τθν πρόοδό τουσ. Για το λόγο αυτό από τθν αρχι λειτουργίασ του
Ολοιμερου Προγράμματοσ ορίηουν ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα ςυνάντθςθσ και ςυνεργαςίασ με τουσ
γονείσ/κθδεμόνεσ.
Οι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων οφείλουν επίςθσ να ορίηουν θμζρεσ και ϊρεσ
ςυνάντθςθσ και ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ.
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15. Θζματα Οργάνωςθσ
Για τον καλφτερο προγραμματιςμό και τθν οργάνωςθ του Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου
επιςθμαίνουμε επιπλζον τα παρακάτω ςθμεία:
 Σο Ολοιμερο Πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά εφαρμόηοντασ το προβλεπόμενο ωράριο και το
Ωρολόγιο Πρόγραμμα, με το δάςκαλο του τμιματοσ, από τθν επόμενθ θμζρα του Αγιαςμοφ και
ενθμερϊνονται οι γονείσ και οι μακθτζσ για τον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ του.
 Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ είναι δζκα πζντε (15)
μακθτζσ.
 Θ ςυγκρότθςθ των τμθμάτων του Ολοιμερου Προγράμματοσ όλων των Ολοιμερων Δθμοτικϊν
χολείων ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που εφαρμόηουν το Ενιαίο Αναμορφωμζνο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), κα γίνει ςφμφωνα με τθν επικυμθτι ϊρα αποχϊρθςθσ του μακθτι
από το Ολοιμερο Πρόγραμμα, όπωσ αυτι προκφπτει από τθ ςχετικι αίτθςθ – διλωςθ του γονζα /
κθδεμόνα.
 Η δθλωκείςα ώρα αποχώρθςθσ κα ιςχφει κακ΄ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ για να μθ
διαταράςςεται θ ςφνκεςθ και το πρόγραμμα των Ολοιμερων Σμθμάτων και κατϋ επζκταςθ θ ομαλι
λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ.
 Πριν τθν κατανομι των τάξεων και τθν ανάκεςθ του διδακτικοφ ζργου ςτουσ δαςκάλουσ,
λαμβάνονται υπόψθ οι πραγματικζσ ανάγκεσ του Ολοιμερου, ϊςτε να οριςκοφν όςοι κα διδάςκουν
αποκλειςτικά ςτο Ολοιμερο και όςοι κα ςυμπλθρϊνουν ςε αυτό μζροσ του υποχρεωτικοφ τουσ
ωραρίου.
 τισ περιπτϊςεισ ζλλειψθσ εκπαιδευτικοφ ςυγκεκριμζνθσ ειδικότθτασ γίνεται αντικατάςταςθ του
Διδακτικοφ Αντικειμζνου τθσ ειδικότθτασ αυτισ με άλλο, για το οποίο υπάρχει διακζςιμοσ αρικμόσ
εκπαιδευτικϊν. τισ περιπτϊςεισ ζλλειψθσ εκπαιδευτικϊν Αγγλικισ, οι ϊρεσ προςτίκενται ςτισ ϊρεσ
του δαςκάλου, για τθν προετοιμαςία και τθν ενιςχυτικι διδαςκαλία ςτθ Γλϊςςα και τα Μακθματικά.
 τισ περιπτϊςεισ ζλλειψθσ εκπαιδευτικϊν πλθροφορικισ οι δφο (2) ϊρεσ τθσ Πλθροφορικισ
διατίκενται για άλλο διδακτικό αντικείμενο επιλογισ, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ που οφτε αυτό καταςτεί
δυνατό, οι 2 ϊρεσ προςτίκενται ςτισ ϊρεσ του δαςκάλου.
 Σο Ολοιμερο Πρόγραμμα ολοκλθρϊνεται, όπωσ προβλζπεται, ςτισ 16.15.Ο Τπεφκυνοσ του
Ολοιμερου ζχει τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ των ολοιμερων τμθμάτων και τθσ διαδικαςίασ
αποχϊρθςθσ των μακθτϊν.Η αποχώρθςθ των μακθτών γίνεται με ευκφνθ του Τπεφκυνου του
Ολοιμερου Προγράμματοσ, ο οποίοσ αποχωρεί μετά τθ λιξθ του (16:15) αςχζτωσ αν αςκεί
διδακτικά κακικοντα ςτο ενδιάμεςο χρονικό διάςτθμα.
 Θ αποχϊρθςθ των μακθτϊν από το Ολοιμερο Πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τζλοσ κάκε
διδακτικισ ϊρασ του Ολοιμερου Προγράμματοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει κατατεκεί κατά τθν
εγγραφι των μακθτϊν ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ των γονζων και
κθδεμόνων τουσ.
 Οι Διευκυντζσ των ςχολείων, οι Τποδιευκυντζσ – Τπεφκυνοι των Ολοιμερων ι οι Τπεφκυνοι του
Ολοιμερου Προγράμματοσ παρακολουκοφν και ελζγχουν ςυςτθματικά τθν ορκι εφαρμογι του
Ολοιμερου Προγράμματοσ. Επίςθσ είναι υπεφκυνοι για τθν παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των
μακθτϊν ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα.
 τθν περίπτωςθ ςυνεχοφσ απουςίασ μακθτι ενόσ Ολοιμερου Σμιματοσ ο Διευκυντισ του ςχολείου
ςε ςυνεργαςία με τον Τποδιευκυντι – Τπεφκυνο του Ολοιμερου ι τον Τπεφκυνο του Ολοιμερου
Προγράμματοσ ενθμερϊνει εκ νζου τουσ γονείσ για τθν υποχρεωτικότθτα φοίτθςθσ ςτο Ολοιμερο
Πρόγραμμα. Εάν και μετά αυτι τθν ενθμζρωςθ ςυνεχίηονται οι απουςίεσ του μακθτι, ενθμερϊνει
εγγράφωσ τουσ γονείσ του μακθτι και τουσ ηθτά τθ ςυμπλιρωςθ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ για τθ
μθ ςυμμετοχι του ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα. Μετά από αυτι τθ διαδικαςία ο Διευκυντισ του
ςχολείου μπορεί να διαγράψει το μακθτι και να ενθμερϊςει το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.
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 Σο Ολοιμερο Πρόγραμμα δε λειτουργεί κατά τισ θμζρεσ που ζχουν οριςκεί ωσ επίςθμεσ ςχολικζσ
αργίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4, του Π.Δ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α.ϋ).
Παρακαλοφνται όλα τα τελζχθ τθσ Εκπαίδευςθσ να φροντίηουν για τθν πιςτι εφαρμογι των
προαναφερομζνων.
Να λάβουν ενυπόγραφα γνϊςθ όλοι οι εκπαιδευτικοί των χολικϊν Μονάδων με ευκφνθ των
Διευκυντϊν.

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΟ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ A/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ χϊρασ
(ζδρεσ τουσ)
2. Προϊςτάμενουσ Παιδαγωγικισ & Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
(μζςω Περιφ. Δ/νςεων Α/κμιασ Εκπ/ςθσ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ)
3. χολικοφσ υμβοφλουσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ
των ειδικοτιτων ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11 & ΠΕ 16
(μζςω Περιφ. Δ/νςεων Α/κμιασ Εκπ/ςθσ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ)
4. Δ/νςεισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ)
5. Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία και Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία με ΕΑΕΠ
(μζςω Δ/νςεων Π.Ε.)
ΠΙΝΑΚΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ















Γραφείο κ. Τπουργοφ
Γραφείο κ. Τφυπουργοφ
Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα
Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ
Γενικό Διευκυντι Διοίκθςθσ
Προςωπικοφ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ
Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
Διεφκυνςθ Π.Ο.Δ.Ε.
Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ
Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ
Διεφκυνςθ Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ
Διεφκυνςθ .Ε.Π.Ε.Δ.
Διεφκυνςθ πουδϊν Β/κμιασ Εκπ/ςθσ
Διεφκυνςθ πουδϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
Σμιμα Αϋ& Δϋ
Γ.Ε.Π.Ο.
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