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ΘΕΜΑ: «Διαδικασία για την επανάληψη φοίτησης μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο 
κατά το σχολικό έτος 2021-22» 
Σχετ.: Το με αρ.πρωτ. Φ.6/ΜΚ/22512 /Δ1/25-2-2021 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Διαδικασία 
επαναφοίτησης μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021- 2022» 

 

 
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενες/οι των Νηπιαγωγείων, σε περίπτωση που 

απαιτείται έγγραφο της Συντονίστριας κλ. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή 
της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου κλ. Νηπιαγωγών για την επανάληψη φοίτησης 
μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο κατά το επόμενο σχολικό έτος 2021-22,  αποκλειστικά 
 και  μόνο  εφόσον  δεν  υπάρχει  γνωμάτευση  Κ.Ε.Σ.Υ.  ή  δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού 
 κέντρου, όπως διαβιβάσουν ιδιοχείρως και σε σφραγισμένο φάκελο προς το 3ο 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, υπόψη της Παρασκευής Φώτη, ΣΕΕ κλ.ΠΕ60-Νηπιαγωγών 
Παιδαγωγικής και Επιστημονικής ευθύνης και με Κοινοποίηση στη Μαρία Δερέκα, ΣΕΕ 
κλ. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση της/του νηπιαγωγού ή των νηπιαγωγών 

του/της μαθητή/τριας 

2. Οποιαδήποτε γνωμάτευση ή βεβαίωση για την αξιολόγηση του παιδιού (αν 

 υπάρχει). 
 
 

 Δεν αποστέλλονται αλλά παραμένουν στο σχολείο τα παρακάτω δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτείται να υπάρχουν: 
 Οι αιτήσεις και των δύο γονέων/κηδεμόνων (οι αιτήσεις γίνονται προς το 

 Νηπιαγωγείο) 
 

 Το Αντίγραφο Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων με το οποίο προτείνεται η 

επανάληψη φοίτησης και συντάσσεται σύμφωνα με το Π.Δ. 79/17, άρθρο 14, 
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παρ. 1 & 2, «Παιδαγωγικές συναντήσεις και ενημέρωση για θέματα αγωγής και 

προόδου των μαθητών και μαθητριών». 

 Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης. 

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο που συνοδεύει τα 
δικαιολογητικά και αποστέλλεται στο 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, πρέπει να αναφέρονται τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 ότι στο σχολείο υπάρχουν οι αιτήσεις και των δύο γονέων, 

 ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων με το υπ’ αριθμ. …./… - … - 2021 Πρακτικό του 

προτείνει την επανάληψη φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και 

 ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης των γονέων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. ή το δημόσιο 

ιατροπαιδαγωγικό κέντρο (αν υπάρχει) 

 

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα παραπάνω έγγραφα καταχωρούνται στο Εμπιστευτικό 
Πρωτόκολλο του Νηπιαγωγείου. Με τη λήξη των εγγραφών, το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
ενημερώνεται, με εμπιστευτικό έγγραφο (συγκεντρωτική κατάσταση), για όλους/ες 
τους/τις μαθητές/τριες, που επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. 

Δεδομένου ότι οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά από 1 έως 20 
Μαρτίου 2021 και προκειμένου για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, 
παρακαλείσθε να αποστείλετε τα σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 
Δευτέρα 15/3/2021. 

 

Για τη διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται: 

 Έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης 

 Υπόδειγμα διαβιβαστικού 

 
Ευχαριστούμε για την εποικοδομητική συνεργασία και παρακαλούμε για τις δικές σας 
ενέργειες. 

 
 
 

 
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ.ΠΕ60-Νηπιαγωγών 

 
Παρασκευή Φώτη 


