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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΖΜΔΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2020-21 ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΔ 

                 (χκθσλα κε ηελ εγθχθιην γηα ηηο εγγξαθέο ζην Οινήκεξν ηεο Α΄ Σάμεο 2020-21) 
  

                         Οη δειώζεης γηα  εγγραθή θαη ηα δηθαηοιογεηηθά  ζα σποβιεζούλ   ως  22- 6-2020. 

 

     Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ εγγξάθνληαη ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα είλαη  ππνρξεσηηθή.  

Ζ δεισζείζα ψξα ελδηάκεζεο απνρψξεζεο παξακέλεη ε ίδηα, κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη γίλεηαη ζηηο 

15.00, εθφζνλ έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ησλ Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ.  

ην Οινήκεξν Πξφγξακκα δχλαληαη λα εγγξάθνληαη:  

 

α) νη καζεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ εργάδοληαη θαη οη δύο Γολείς, πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ θνξέα 

εξγαζίαο ηνπο ή θάρηα αλεργίας, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη άλεξγνη. Γηθαίσκα εγγξαθήο ζην Οινήκεξν δίλεηαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε εξγαζίαο απφ ηνλ έλα Γνλέα θαη θάξηα αλεξγίαο απφ ηνλ άιιν. 

Γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, αγξφηεο θηι. αξθεί ε πξνζθφκηζε πξφζθαηεο 

βεβαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα ή ην πην πξφζθαην εηδνπνηεηήξην πιεξσκήο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αθφκα 

θαη αλ δελ έρεη εμνθιεζεί.  

β) νη καζεηέο/ηξηεο, ησλ νπνίσλ νη Γνλείο/Κεδεκφλεο αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο,  

πνιχηεθλνη/ηξίηεθλνη/κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, Γνλείο κε ρξφληεο παζήζεηο/εληαγκέλνη ζε πξφγξακκα 

απεμάξηεζεο/θπιαθηζκέλνη.  

γ) πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζε θέληξα ή ζε δνκέο θηινμελίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ή ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ θαη ηα παηδηά ηνπο θνηηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Π.Δ.  κε εγγξαθή ζην πξσηλφ πξφγξακκα, 

θαη δελ είλαη εληαγκέλα ζηηο ιεηηνπξγνχζεο Γ.Τ.Δ.Π.  

δ) Ζ εγγξαθή ησλ καζεηψλ Ρνκά ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα γίλεηαη ρσξίο πξνυπνζέζεηο. 

  ηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζπγθξφηεζεο ηνπ/ησλ ηκεκάησλ Οινήκεξνπ, ν Γ/ληήο ηνπ ρνιείνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ  Γ/ληή Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Β΄ Αζήλαο, ιακβάλεη σπόψε θαηά προηεραηόηεηα ηε θοίηεζε ηωλ 

καζεηώλ/ηρηώλ ηωλ οποίωλ εργάδοληαη θαη οη δύο Γολείς.  

Οη Γνλείο πνπ έγξαςαλ παηδηά ζηελ Α΄  Σάμε 2020-21, ηα νπνία  έρνπλ αδέιθηα ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο θαη έρνπλ 

ππνβιεζεί  όια ηα δηθαηοιογεηηθά, δε ρξεηάδεηαη λα ππνβάινπλ λέα δήισζε. 

Γηα ηα αδέιθηα ππνβάιιεηαη κία δήισζε. 

 

                                                                       Πρωηλή Εώλε  
   Γχλαηαη λα ζπγθξνηείηαη ηκήκα Πξσηλήο Εψλεο (7:00-8:00) κε δηάζηεκα ππνδνρήο (07:00-07:15) ζε ζρνιεία 

φπνπ δηαπηζηψλεηαη ζρεηηθή αλάγθε. ην ηκήκα απηφ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ καζεηέο/ηξηεο  νη νπνίνη είλαη 

εγγεγρακκέλοη θαη θοηηούλ ζηο Οιοήκερο Πρόγρακκα. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο 

Πξσηλήο Εψλεο καζεηψλ είλαη  10 καζεηές. Ζ ζπγθξφηεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηκήκαηνο Πρωηλής Εώλες  γίλεηαη 

χζηεξα απφ ζρεηηθή ηεθκεξησκέλε πξφηαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ και ςφμφωνη γνώμη του αρμόδιου 
Προϊςταμζνου Εκπ/κών θεμάτων, με απόφαςη του οικείου Δ/ντή Α/θμιασ Εκπ/ςησ και ζγκριςη του οικείου 
Περιφερειακοφ Δ/ντή Εκπ/ςησ.  

   Σηελ περίπηωζε ποσ αρηζκός ηωλ θοηηώληωλ καζεηώλ ζηο/α Οιοήκερο/α ηκήκα/ηα θαζώς θαη ζηο 

ηκήκα  ηες Πρωηλής  Εώλες  θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ δηδαθηηθού έηοσς δελ πιεροί ηης παραπάλω 

προϋποζέζεης, ηόηε αλαζηέιιεηαη ε ιεηηοσργία ηοσ κε απόθαζε ηοσ  Γηεσζσληή Α/ζκηας Δθπ/ζες. 

    Η φοίτηςη των μαθητών/τριών  του Ολοήμερου Προγράμματοσ και τησ Πρωινήσ Ζώνησ διακόπτεται, 
όταν το παιδί  ςυμπληρώςει 15 ςυνεχόμενεσ απουςίεσ οι οποίεσ δε δικαιολογούνται από ιατρική 
γνωμάτευςη, όταν ο Γονέασ/Κηδεμόνασ του ζητήςει την διακοπή τησ φοίτηςησ με γραπτή αίτηςή του ή 
όταν ο Γονέασ/Κηδεμόνασ δεν επικαιροποιήςει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2ο 15νθήμερο του 
Νοεμβρίου και το 1ο 15νθημερο του Φεβρουαρίου. 
   Σε περίπηωζε σποβοιής εθπρόζεζκες αίηεζες εγγραθής ζηο Οιοήκερο απαηηείηαη ε γραπηή έγθρηζε ηοσ  

Γηεσζσληή Π.Δ. Β΄ Αζήλας θαη κόλο γηα ιόγοσς ποσ θρίλοληαη ηδηαίηερα ζοβαροί.  

Οη δειώζεης σποβάιιοληαη καδί κε ηης βεβαηώζεης  εργαζίας-αλεργίας θ.ά. θαη όια ειεθηροληθώς. 

 

 


