
7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου 

Ανακοίνωση, 2/9/2022 

 

Ενημέρωση για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού 

Σχολείου 

 

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του 7ου 

Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου, 

Σας ευχόμαστε καλή νέα σχολική χρονιά! 

Σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που επήλθαν στη λειτουργία του 

Ολοήμερου Προγράμματος του Σχολείου με το άρθρο 371 του Ν. 4957/2022 

(ΦΕΚ 141, τ.Α΄, 21/7/2022).  

(Να διευκρινίσουμε πως αποδέκτες της ανακοίνωσης είναι και οι γονείς που 

δεν έχουν εγγράψει τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.) 

Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες ρυθμίσεις το αναβαθμισμένο Ολοήμερο 

Πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων αρθρώνεται πλέον σε τρεις ζώνες. 

Ζώνη Α΄: από τις 13.20 έως τις 14.00 είναι η ώρα της σίτισης / 

Διατροφικής Αγωγής, δηλαδή του μεσημβρινού γεύματος. 

Ζώνη Β΄: από τις 14.10 έως τις 15.50. Η Ζώνη Β΄ έχει 2 διδακτικές ώρες, 

η πρώτη από τις 14.10-14.55 και η δεύτερη από τις 15.05 ως τις 15.50. Μία 

τουλάχιστον διδακτική ώρα της Ζώνης Β΄ αφορά το αντικείμενο της Μελέτης-

Προετοιμασίας, ενώ η δεύτερη ώρα μπορεί να αφορά και άλλο αντικείμενο 

(εικαστικά, αθλητισμός κλπ). Προσοχή: Στη λήξη κάθε διδακτικής ώρας της 

Ζώνης Β΄ προβλέπεται αποχώρηση των μαθητών.  

https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2022/a/fek_a_141_2022.pdf&t=ef3b43accd22f168a48299a5f9bc461d


 Επομένως: οι γονείς / κηδεμόνες που έχουν δηλώσει ότι θα 

παραλαμβάνουν τα παιδιά τους  στις 15.00, έχουν νέα ώρα παραλαβής 

14.55!  

 Αντίστοιχα οι γονείς / κηδεμόνες που έχουν δηλώσει ότι θα 

παραλαμβάνουν τα παιδιά τους  στις 16.00, έχουν νέα ώρα παραλαβής 

15.50! 

Ζώνη Γ΄: από τις  15.55 έως 17.30.  Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι. 

Πρόκειται για ένα συνεχόμενο δίωρο (δηλαδή, δεν προβλέπεται ενδιάμεση ώρα 

αποχώρησης). Τα αντικείμενα που θα αφορά το δίωρο αυτό δύνανται να 

σχετίζονται με τις εικαστικές τέχνες, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, 

τον αθλητισμό, τις κατασκευές, τη φιλαναγνωσία κλπ (βλ. σχετικά το ΦΕΚ στον 

παραπάνω σύνδεσμο). Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σας συγκεκριμενοποιήσουμε 

τα διδακτικά αντικείμενα, αφού αυτά θα εξαρτηθούν από το προσωπικό που θα 

τοποθετηθεί στο σχολείο μας για το σκοπό αυτό, την ειδικότητά τους και τα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντά τους. 

Θα θέλαμε λοιπόν να σας καλέσουμε, όσοι ενδιαφέρεστε να εγγράψετε 

τα παιδιά σας στην Γ΄ ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος (να τα 

παραλαμβάνετε δηλαδή στις 17.30) να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση 

(επισυνάπτεται και σε word) και να μας την αποστείλετε μέχρι τη Δευτέρα 5/9/2022 

το μεσημέρι. 

 

 

 

Ο Δ/ντης 

Εργαζάκης Μανώλης 

 



 

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ Γ’ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ 
ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

                                                                  ΠΡΟΣ: 

 

 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Εγγραφή στην Γ΄  Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος 16.55-17-30 

 

 

Όνομα  ......................................................   

Επώνυμο:……………………………………………… 

Διεύθυνση:…………………………………………… 

Κινητό Τηλέφωνο:…………………………………… 

 

Σας παρακαλώ να εγγράψετε τον/την μαθητή/τρια 

………………………………………………………………………………… της ………………………. ΤΑΞΗΣ 

του σχολείου σας στην Γ΄ Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος του 7ου Δημοτικού 

Σχολείου Γαλατσίου. (16.55 – 17.30). 

 

 

 

 

 

Δευτέρα,  5/9/2022 

 ............................................. Ο/Η ΑΙΤ….. 


