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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ
η
51 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
&
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ
η
48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟ:
Σισ/ τουσ Προϊςταμζνεσ/ νουσ των
Νηπιαγωγείων τησ 51ησ & 48ησ
(Νάξου, Κουφονηςίων, Ηρακλειάσ, Δονοφςασ)

(Νάξου, Κουφονηςίων, Ηρακλειάσ, Δονοφςασ, χοινοφςασ)

Περιφζρειασ Προςχολικήσ Αγωγήσ
(δημοςίων & ιδιωτικϊν)
(μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)

ΧΟΛΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟ ΟΦΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
Σαχ. δ/νςη:
Πατηςίων 187, 11253 Αθήνα
Σηλ. /Φαξ.:
210-8661771
Σαχ. δ/νςη:
Εθν. Αντιςτάςεωσ 32, 13674 Αχαρναί
Σηλ.:
210 2465855, 210 2461598
Φαξ:
210 2461598
Πληροφορίεσ: Άννα Νικολακοφλη & Πζτροσ Καφήρασ
Ηλ. Διεφθυνςη: symnip51@sch.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευςησ Αττικήσ
2. Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευςησ Νοτίου
Αιγαίου
3. Προϊςτάμενο Επιςτημονικήσ & Παιδαγωγικήσ
Καθοδήγηςησ Α/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ
4. Προϊςταμζνη Επιςτημονικήσ & Παιδαγωγικήσ
Καθοδήγηςησ Α/θμιασ Εκπαίδευςησ Νοτίου
Αιγαίου
5. Διευθυντζσ Πρωτ/θμιασ Εκπ/ςησ Αϋ Αθήνασ, Βϋ
Αθήνασ, Ανατ. Αττικήσ & Κυκλάδων
(μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)

Θζμα: «Επανάληψη φοίτηςησ μαθητϊν/τριϊν ςτο Νηπιαγωγείο ςχολικοφ ζτουσ 20152016».
χετικά: Π.Δ. 200/98, αρ. 7, παρ. 7 & Π.Δ. 201/98, αρ. 7, παρ. 14.

ασ ενημερϊνουμε ότι, ςφμφωνα με το άρ. 7, παρ. 7 του Π.Δ. 200/98, η επανάληψη
φοίτηςησ μαθητϊν/ τριϊν ςτο Νηπιαγωγείο προβλζπεται για:
α) λόγουσ υγείασ που πιςτοποιοφνται με βεβαίωςθ ιατροπαιδαγωγικισ υπθρεςίασ ι κρατικοφ
κεραπευτθρίου ότι δεν μποροφν να παρακολουκιςουν τθν Α΄ τάξθ του Δθμοτικοφ Σχολείου,
β) περιπτώςεισ που διαπιςτώνεται από τθ Σχολικι Σφμβουλο Προςχολικισ Αγωγισ ότι ο/θ
μακθτισ/τρια παρουςιάηει ςοβαρζσ δυςκολίεσ για να παρακολουκιςει τα μακιματα τθσ Α΄
τάξθσ του Δθμοτικοφ Σχολείου,
γ) ςοβαροφσ οικογενειακοφσ λόγουσ.
Επίςησ, ςφμφωνα με το άρ. 7, παρ. 14 του Π.Δ. 201/98, οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να
κακυςτεριςουν για μια ακόμθ χρονιά τθν εγγραφι τουσ ςτθν Α΄ τάξθ του Δθμοτικοφ Σχολείου,
όταν παρουςιάηουν ςοβαρζσ αδυναμίεσ να παρακολουκιςουν το πρόγραμμα τθσ Α΄ Τάξθσ,
όπωσ αυτό διαπιςτώνεται από τθ Σχολικι Σφμβουλο Προςχολικισ Αγωγισ ι φςτερα από
βεβαίωςθ ιατροπαιδαγωγικισ υπθρεςίασ και εφόςον οι γονείσ το επικυμοφν.
ε όλεσ τισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ η επανάληψη φοίτηςησ ςτο Νηπιαγωγείο ή η
καθυςτζρηςη εγγραφήσ ςτο Δημοτικό χολείο ιςχφει για ζνα και μόνο ζτοσ. Για το ςχολικό
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ζτοσ 2015-2016 ςτισ πιο πάνω περιπτϊςεισ ανήκουν οι μαθητζσ/τριεσ που ζχουν γεννηθεί από
01/01/2009 ζωσ 31/12/2009.
Σα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επανάληψη φοίτηςησ ςτο Νηπιαγωγείο είναι τα
εξήσ:
Τπεφθυνη Δήλωςη του Ν.1599/86 των γονζων/ κηδεμόνων προσ το Νηπιαγωγείο,
όπου θα αναφζρονται οι ςχετικοί λόγοι που επικαλοφνται για την επανάληψη
φοίτηςησ του παιδιοφ και η ςυγκατάθεςή τουσ για αυτήν.
Αντίγραφο γνωμάτευςησ Κ.Ε.Δ.Δ.Τ. ή βεβαίωςη ιατροπαιδαγωγικήσ υπηρεςίασ ή
κρατικοφ θεραπευτηρίου (αν υπάρχει).
Αντίγραφο Πράξησ του υλλόγου Διδαςκόντων του Νηπιαγωγείου
φντομη ζγγραφη εκτίμηςη του/τησ νηπιαγωγοφ του τμήματοσ που φοιτά το παιδί
αναφορικά με τη ςχολική ετοιμότητα αυτοφ.
ημειϊνεται ότι, από τα παραπάνω δικαιολογητικά οι Προϊςτάμενοι/εσ των
Νηπιαγωγείων θα διαβιβάςουν ηλεκτρονικά ςτη χολική φμβουλο μόνο:
 το αντίγραφο γνωμάτευςησ Κ.Ε.Δ.Δ.Τ. ή βεβαίωςη ιατροπαιδαγωγικήσ υπηρεςίασ ή
κρατικοφ θεραπευτηρίου (αν υπάρχει),
 το αντίγραφο Πράξησ του υλλόγου Διδαςκόντων
 τη ςφντομη ζγγραφη εκτίμηςη του/ τησ Νηπιαγωγοφ.
Σα παραπάνω δικαιολογητικά θα ςταλοφν με ςχετικό διαβιβαςτικό ζγγραφο (και με
καταχϊρηςη ςτο εμπιςτευτικό πρωτόκολλο του Νηπιαγωγείου) υπόδειγμα του οποίου
επιςυνάπτεται και παρακαλοφμε για τη χρήςη αυτοφ.
Για τη βζλτιςτη διαχείριςη των περιπτϊςεων επανάληψησ φοίτηςησ, παρακαλοφμε να
αποςτείλετε τα ςχετικά αιτήματα (και δικαιολογητικά) αποκλειςτικά ςτην ηλεκτρονική
διεφθυνςη symnip51@sch.gr το αργότερο μζχρι την Παραςκευή 22/05/2015 ενϊ ταυτόχρονα
προτείνεται και η προφορική επικοινωνία για την τελική εκτίμηςη των παιδιϊν και τον ζγκαιρο
προγραμματιςμό των ςυναντήςεων με τη χολική φμβουλο των παιδιϊν και των γονζων αυτϊν.

Ευχαριςτοφμε για την εποικοδομητική ςυνεργαςία και παρακαλοφμε για τισ απαραίτητεσ
ενζργειζσ ςασ.

Η χολική φμβουλοσ Π.Α.

οφία Περδικάρη
Επιςυναπτόμενο: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΚΟΤ
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