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Θέμα: «Επανάληψη φοίτησης μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο σχολικού
έτους 2014‐2015».
Σχετικά: Π.Δ. 200/98, αρ. 7, παρ. 7

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρ. 7, παρ. 7 του Π.Δ. 200/98, η επανάληψη
φοίτησης μαθητών/ τριών στο Νηπιαγωγείο προβλέπεται για:
α) λόγους υγείας που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού
θεραπευτηρίου ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου,
β) περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής ότι ο/η
μαθητής/τρια παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α΄
τάξης του Δημοτικού Σχολείου,
γ) σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
Επίσης, σύμφωνα με το άρ. 7, παρ. 14 του Π.Δ. 201/98, οι μαθητές/τριες μπορούν να
καθυστερήσουν για μια ακόμη χρονιά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου,
όταν παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Α΄ Τάξης,
όπως αυτό διαπιστώνεται από τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής ή ύστερα από
βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας και εφόσον οι γονείς το επιθυμούν.
Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο ή η
καθυστέρηση εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο ισχύει για ένα και μόνο έτος. Για το σχολικό
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έτος 2014‐2015 στις πιο πάνω περιπτώσεις ανήκουν οι μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί από
01/01/2008 ως 31/12/2008.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο είναι τα
εξής:
•

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 των γονέων/ κηδεμόνων προς το Νηπιαγωγείο,
όπου θα αναφέρονται οι σχετικοί λόγοι που επικαλούνται για την επανάληψη
φοίτησης του παιδιού και η συγκατάθεσή τους για αυτήν.

•

Αντίγραφο γνωμάτευσης Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή
κρατικού θεραπευτηρίου (αν υπάρχει).

•

Αντίγραφο Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου

•

Σύντομη έγγραφη εκτίμηση του/της νηπιαγωγού του τμήματος που φοιτά το παιδί
αναφορικά με τη σχολική ετοιμότητα αυτού.
Σημειώνεται ότι, από τα παραπάνω δικαιολογητικά οι Προϊστάμενοι/ες των

Νηπιαγωγείων θα διαβιβάσουν στη Σχολική Σύμβουλο μόνο το αντίγραφο γνωμάτευσης
Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου (αν υπάρχει),
το αντίγραφο Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύντομη έγγραφη εκτίμηση του/ της
Νηπιαγωγού. Τα τρία δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο,
υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται και παρακαλούμε για τη χρήση αυτού.
Για τη βέλτιστη διαχείριση των περιπτώσεων επανάληψης φοίτησης, παρακαλούμε να
αποστείλετε τα σχετικά αιτήματα (και δικαιολογητικά) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση symnip51@sch.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23/05/2014 ενώ ταυτόχρονα
προτείνεται και η προφορική επικοινωνία για την τελική εκτίμηση των παιδιών και τον έγκαιρο
προγραμματισμό των συναντήσεων με τη Σχολική Σύμβουλο των παιδιών και των γονέων αυτών.

Ευχαριστούμε για την εποικοδομητική συνεργασία και παρακαλούμε για τις απαραίτητες
ενέργειές σας.
Η Σχολική Σύμβουλος Π.Α.

Σοφία Περδικάρη

Επισυναπτόμενο: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ
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