
Ενθμερωτικό ςθμείωμα για τθ λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ για το ςχολ. ζτοσ 2022-23 
 
 

Παρακαλούμε διαβάζηε προζεκηικά ηο παρόν 

ζημείωμα! 
 
 

 
Αγαπθτοί γονείσ, ςχετικά με τθ λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ ςασ ενθμερϊνουμε για τα ακό-
λουκα: 

1. Ωράριο – πρόγραμμα λειτουργίασ:  
  

13.15 – 13.20 Μετάβαςθ των μακθτϊν Ολοθμζρου ςτθν αίκουςα ςίτιςθσ  

13.20 – 14.00  1θ ϊρα Ολοθμζρου: Σίτιςθ – χαλάρωςθ  

14.00 – 14.10 Διάλειμμα 

14.10 – 14.55 2θ ϊρα Ολοθμζρου: Μελζτθ – προετοιμαςία ι άλλο διδακτικό αντικείμενο  

14.55 – 15.05 Διάλειμμα – αποχϊρθςθ μακθτϊν 

15.05 – 15.50 3θ ϊρα Ολοθμζρου: Μελζτθ – προετοιμαςία ι άλλο διδακτικό αντικείμενο  

15.50 Λιξθ προγράμματοσ – αποχϊρθςθ μακθτϊν* 

* Επιςθμαίνουμε πωσ για τθν τρζχουςα περίοδο το ωράριο του Ολοθμζρου κα ολοκλθρϊνεται ςτισ 
14.55 μ.μ. κακθμερινά και κάκε Παραςκευι δεν κα λειτουργεί μζχρι τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμε-
νων ωρϊν για τθν πλιρθ ανάπτυξι του. 

 
Για τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ για το Ολοιμερο κα είναι θ δαςκάλα κ. Λά-
μπρου Κατερίνα, επικουροφμενθ και από άλλουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου ανάλογα με τθ διακεςι-
μότθτα διδακτικϊν ωρϊν.  
 

2. Αποχϊρθςθ μακθτϊν: Η αποχϊρθςθ- παραλαβι των μακθτϊν γίνεται απο-
κλειςτικά κατά τισ ϊρεσ του διαλείμματοσ και με βάςθ τθν ϊρα αποχϊρθςθσ που ζχετε 
δθλϊςει ςτθν αίτθςθ εγγραφισ. Ωσ εκ τοφτου, ο υπεφκυνοσ εκπαιδευτικόσ κα παραδί-
δει τουσ μακθτζσ/τριεσ ςτουσ γονείσ τουσ μόνο κατά το διάςτθμα 14.55 – 15.05 ι με τθ 
λιξθ του προγράμματοσ ςτισ  15.50.  

 
3. Διαδικαςία ςίτιςθσ: Το γεφμα των μακθτϊν/τριϊν παραςκευάηεται ςτο ςπίτι με ευκφνθ των γο-

νζων/κθδεμόνων τουσ. Εφόςον αυτό πρζπει να διατθρθκεί ςτο ψυγείο μζχρι τθν ϊρα ςίτιςθσ, οι μακθ-
τζσ/τριεσ το πρωί, μόλισ προςζλκουν ςτο ςχολείο, πθγαίνουν ςτθν αίκουςα ςίτι-
ςθσ ςτον 1ο όροφο και τοποκετοφν το δοχείο του φαγθτοφ τουσ ςτο ψυγείο, 
παίρνοντασ μαηί τουσ τθν τςάντα που μεταφζρουν το φαγθτό. Ο υπεφκυνοσ του 
Ολοιμερου Προγράμματοσ, κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τθν 
επίβλεψθ τθσ διαδικαςίασ ςίτιςθσ, βοθκοφν και κακοδθγοφν τουσ μακθτζσ/τριεσ 
ϊςτε να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ που αφοροφν ςτθ διαδικαςία 

του γεφματοσ και να εξυπθρετοφνται αυτόνομα.  
Τθσ ςίτιςθσ προθγείται θ ατομικι κακαριότθτα των μακθτϊν, από τουσ οποίουσ ηθτείται να πάνε 

ςτισ τουαλζτεσ και να πλφνουν τα χζρια τουσ. Για το ςτζγνωμα των χεριϊν τοφσ παρζχεται 
από τον εκπαιδευτικό χαρτί κουηίνασ. Κακϊσ το ςχολείο ςτερείται μζςων και πόρων για τθ 
ςυνεχι προμικεια μζςων ατομικισ κακαριότθτασ, αν υπάρχει θ δυνατότθτα παρακαλοφμε 
φζρτε ςτο ςχολείο ζνα μεγάλο ρολό χαρτιοφ κουηίνασ (ανά οικογζνεια μακθτϊν που φοι-
τοφν ςτο ολοιμερο), προσ εξυπθρζτθςθ των ιδίων. Το ηζςταμα του φαγθτοφ πραγματοποι-

είται ςε φοφρνο μικροκυμάτων, για το λόγο αυτό φροντίςτε να είναι αποκθκευμζνο ςε κατάλλθλα δοχεία 
(απαγορεφονται τα μεταλλικά). Οι μακθτζσ πρζπει να φζρουν ςτθν τςάντα του φαγθτοφ τουσ τα κατάλ-



λθλα ςκεφθ για τθν κατανάλωςι του (κουτάλι, πιροφνι) κακϊσ και μια πετςζτα που 
κα ςτρϊνουν ςτθν επιφάνεια ςίτιςθσ.  

 
 
4. Μελζτθ-προετοιμαςία: Στο Ολοιμερο Πρόγραμμα εντάςςεται κακθμερινά και για μία (1) διδα-

κτικι ϊρα το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Μελζτθσ-προετοιμαςίασ. Κατά τθν ϊρα τθσ Με-
λζτθσ- προετοιμαςίασ των μακθτϊν, αυτοί βοθκοφνται από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό 
να εκτελζςουν τισ κατ’ οίκον εργαςίεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί. Επιςθμαίνεται πωσ ςτο 
τμιμα του ολοιμερου  βρίςκονται μακθτζσ από όλεσ τισ τάξεισ, οι οποίοι εκτελοφν ταυ-
τόχρονα εργαςίεσ ςε διαφορετικά μακιματα ο κακζνασ τουσ. Ωσ εκ τοφτου, θ παρουςία 
του εκπαιδευτικοφ είναι υποςτθρικτικι για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν από τουσ μακθ-

τζσ, οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για τθ δικι τουσ μελζτθ όπωσ για τθν ενθμζρωςθ του εκπαιδευτικοφ για 
το αν ζχουν ι όχι εργαςίεσ και αν χρειάηονται βοικεια ςε αυτζσ. Ο εκπαιδευτικόσ δεν επιτρζπεται και 
δεν μπορεί να ψάχνει τισ τςάντεσ των μακθτϊν και τα βιβλία τουσ για να δει αν ζχουν εργαςίεσ προσ 
εκτζλεςθ. Η πικανι ζκταςθ και θ δυςκολία των αςκιςεων και θ δυνατότθτα κάκε μακθτι να εργαςτεί 
απρόςκοπτα μόνοσ του επθρεάηουν το αν αυτζσ κα ολοκλθρωκοφν κατά τθν ϊρα μελζτθσ ςτο ολοιμερο. 
Για το λόγο αυτό παρακαλείςτε ςτο ςπίτι να ελέγχετε αν έχουν ολοκληρωθεί οι ανατικζμενεσ εργαςίεσ 
και να ςυνεχίηεται θ μελζτθ των μακθτϊν κατ’ οίκον.  

 
 
5. Φοίτθςθ: Η φοίτθςθ ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτικι για τουσ μακθτζσ/τριεσ και 

διακόπτεται όταν ο μακθτισ/τρια ςυμπλθρϊςει 15 ςυνεχόμενεσ απουςίεσ, οι οποίεσ δεν δικαιολογοφ-
νται από ιατρικι γνωμάτευςθ, όταν ο γονζασ ι κθδεμόνασ ηθτιςει τθ διακοπι τθσ φοίτθςθσ με γραπτι 
αίτθςι του ι όταν ο γονζασ ι κθδεμόνασ δεν επικαιροποιιςει τθν εγγραφι του μακθτι/τριασ κατά το 2ο 
δεκαπενκιμερο του Νοεμβρίου και το 1ο δεκαπενκιμερο του Φεβρουαρίου (κα ενθμερωκείτε ςχετικά 
τότε). Στθν περίπτωςθ που κάποια θμζρα οι μακθτζσ δεν κα παρακολουκιςουν το Ολοιμερο και κα τουσ 
παραλάβετε με τθ λιξθ των μακθμάτων του πρωινοφ προγράμματοσ, παρακαλοφμε ενθμερϊςτε ςχετικά 
τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό του Ολοιμερου. Αν ο αρικμόσ των φοιτϊντων μακθτϊν είναι χαμηλότεροσ 
των 14, τότε αναςτέλλεται η λειτουργία του για το υπόλοιπο τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 
Για οποιοδιποτε κζμα ςασ απαςχολεί, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθν υπεφκυνθ εκπαιδευτικό κ. 
Λάμπρου Κατερίνα ι με τον Διευκυντι του ςχολείου. Ευχόμαςτε μια εποικοδομθτικι ςυνεργαςία για τθ 
χρονιά που ξεκίνθςε. 

 
Συμπεραςματικά: 

 Η αποχϊρθςθ των μακθτϊν γίνεται αποκλειςτικά ςτον κακοριςμζνο χρόνο. Ο προ-
γραμματιςμόσ τθσ μελζτθσ τουσ γίνεται με βάςθ το χρόνο αποχϊρθςθσ. 
 
 Οι μακθτζσ ζχουν τα κατάλλθλα ςκεφθ για τθν κατανάλωςθ του φαγθτοφ τουσ 
 Χρθςιμοποιοφμε δοχεία κατάλλθλα για φοφρνο μικροκυμάτων 

 

 Ελζγχουμε ςτο ςπίτι τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν των μακθτϊν 
 

 Ενθμερϊνουμε, αν οι μακθτζσ αποχωριςουν με τθ λιξθ του πρωινοφ προγράμματοσ 
 
 Φζρνουμε (αν μποροφμε και επικυμοφμε) ςτο ςχολείο ζνα μεγάλο ρολό χαρτιοφ κουηί-

νασ για τθν ατομικι κακαριότθτα των μακθτϊν πριν τθ ςίτιςθ. 
 

Από τθ Διεφκυνςθ του 2ου Δθμοτικοφ Σχολείου Αλιβερίου (19-09-2022) 


