
 1 

                                                                                                    
                           
 
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ   

     
 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ :  Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο 

 

 
         Σα Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία και τα Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία  με Ενιαίο 
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), για τθ ςχολικι χρονιά 2011-2012  
αναμορφϊνουν το ωράριο λειτουργίασ τουσ και το προςαρμόηουν  με τθν επικυμθτι ϊρα 
παραμονισ των μακθτϊν εξυπθρετϊντασ τισ εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ του μακθτι 
και κατϋ επζκταςθ τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ και κοινωνίασ.  

Το Ωρολόγιο Ρρόγραμμα ζχει εμπλουτιςτεί με νζα διδακτικά αντικείμενα που με μια ςειρά 
εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν  ενιςχφουν τθ διακεματικι προςζγγιςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων, 
τισ  γνϊςεισ,  τισ  εμπειρίεσ, τον παραγωγικό  προβλθματιςμό, τθν ζρευνα, τθ δθμιουργία, τθ 
ςυνεργατικότθτα και το ομαδικό πνεφμα, τθν ευαιςκθτοποίθςθ  ςε περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
κζματα, τθν επαφι με πολιτιςμικά κζματα, τθν αναβάκμιςθ τθσ ςχολικισ ηωισ και τθν άμβλυνςθ 
των κοινωνικϊν ανιςοτιτων.  

Κακικον τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ αποτελεί θ προϊκθςθ και  θ ςυνεχι αναβάκμιςθ 
του  Ολοιμερου Σχολείου  και αφορά όλα τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και τουσ ίδιουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ. 

 
Α. Τπουργικζσ Αποφάςεισ/Νόμοι ςχετικοί με τθ λειτουργία του Ολοιμερου Δθμοτικοφ 

χολείου 

 Ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188/1997, τ. Α΄) : «Ενιαίο Λφκειο, πρόςβαςθ των αποφοίτων του ςτθν 
Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ». 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
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----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 
 ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΣΜΗΜΑ Δ΄ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΧΟΛΕΙΟ 
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                      210 3442239 
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Βακμόσ αςφαλείασ  
Να διατθρθκεί μζχρι 
 
Μαροφςι,        05- 9 - 2011 
Αρικ.Πρωτ.             Βακμόσ Προτερ. 
Φ.50/  376 /99825  /Γ1  
ΠΡΟ:  
1. Περιφερειακοφσ Διευκυντζσ   
    Π.Ε. & Δ.Ε. τθσ χώρασ 
    (ζδρεσ τουσ) 
2. Προϊςταμζνουσ Επιςτθμονικισ και               
    Παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ Π.Ε. 
    τθσ χώρασ 
    (ζδρεσ τουσ) 
3. χολικοφσ υμβοφλουσ Π.Ε.  
    (ζδρεσ τουσ) 
4. Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ 
    και Προϊςταμζνουσ Γραφείων Π.Ε. 
    τθσ χώρασ  
    (ζδρεσ τουσ)                 
5. Δθμοτικά χολεία τθσ χώρασ 
    (μζςω Δ/νςεων και Γραφείων Π.Ε.) 
6. υντονιςτικό Γραφείο Μειονοτικών               

χολείων Π.Ε. & Δ.Ε. Θράκθσ  
    (ζδρα του)  
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 Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340/2002, τ.Βϋ), Υπουργικι Απόφαςθ: 
«Κακοριςμόσ ειδικότερων κακθκόντων, αρμοδιοτιτων των Ρροϊςταμζνων των Ρεριφερειακϊν 
υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και 
Υποδιευκυντϊν των Σχολικϊν Μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδαςκόντων».  

 Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-2002, (ΦΕΚ 1471/2002, τ.Βϋ), Υπουργικι Απόφαςθ: «Ολοιμερο 
 Δθμοτικό  Σχολείο (Ραρ.Β,  1.1)». 

 Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-2002, (ΦΕΚ 1471/2002, τ.Βϋ), Υπουργικι Απόφαςθ: «Ολοιμερο 
 Δθμοτικό  Σχολείο (Ραρ.Β,  1.2)». 

 Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325/12003, τ.Βϋ), Υπουργικι Απόφαςθ: «Ολοιμερο 
 Δθμοτικό  Σχολείο (Ραρ.Β,  1.2)». 

 Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325/2003, τ.Βϋ), Υπουργικι Απόφαςθ: «Ολοιμερο 
 Δθμοτικό  Σχολείο (Ραρ.Β,  2.2)». 

 Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Βϋ), Υπουργικι Απόφαςθ:  
 «Αναμόρφωςθ Ωρολογίων Ρρογραμμάτων για όλα τα 6/κ και άνω Δθμοτικά Σχολεία». 

 Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006,  (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Βϋ,) ΚΥΑ : «Αρικμόσ μακθτϊν ανά τάξθ ι 
 ανά τμιμα τάξθσ ςτο Δθμοτικό Σχολείο». 

 Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 (ΦΕΚ 1139/2010, τ. Β’) Υπουργικι Απόφαςθ: «Διδαςκαλία 
Ρρόγραμμα ςπουδϊν των νζων διδακτικϊν αντικειμζνων που κα ειςαχκοφν ςτα Ολοιμερα 
ςχολεία που κα λειτουργιςουν με  Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)-
επανεξζταςθ και επικαιροποίθςθ των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων και οδθγιϊν για τα 
διδακτικά αντικείμενα του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ». 

 Φ. 12/520/61575/Γ1/30-5-2011(ΦΕΚ 1327/2011 τ.Βϋ)  Υπουργικι Απόφαςθ «Τροποποίθςθ 
ςυμπλιρωςθ τθσ με αρικμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ. Βϋ) και τθσ με αρικμ. 
Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804, τ. Βϋ) Ωρολόγια Ρρογράμματα Δθμοτικϊν Σχολείων 
με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα – ΕΑΕΡ». 

 Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΕΚ 1345/2011,τ.Βϋ)Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: 
«Τροποποίθςθ – ςυμπλιρωςθ των με αρικμ. Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325, τ. Βϋ) 
και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ. Βϋ) Υ. Α».  

 Φ.50/288/63058/Γ1/2-6-2011 Εγκφκλιο του Υπ.ΡΔΒΜΘ με κζμα: «Ρρογραμματιςμόσ 
λειτουργίασ Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων και Oλοιμερων Νθπιαγωγείων για το Σχολικό 
Ζτοσ 2011-2012». 

 Φ.50/289/63060/Γ1/2-6-2011 Εγκφκλιο του Υπ.ΡΔΒΜΘ με κζμα: «Ρρογραμματιςμόσ 
λειτουργίασ των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ 
Ρρογράμματοσ (ΕΑΕΡ) για το Σχολικό Ζτοσ 2011-2012». 

 Φ.50/315/72008/Γ1/27-6-2011  Εγκφκλιο του Υπ.ΡΔΒΜΘ με κζμα: «Στελζχωςθ των 
 Ολοιμερων Σχολείων». 

 Φ.3/788/95795/Γ1/25-8-2011 Εγκφκλιο του Υπ.ΡΔΒΜΘ με κζμα: «Βαςικζσ κατευκφνςεισ και 
οδθγίεσ για τθ λειτουργία ςχολικϊν μονάδων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 
2011-2012». 

 
Β. Ωράριο λειτουργίασ και Πρόγραμμα των Ολοιμερων Δθμοτικών χολείων 
 
1. Σων 6/κεςίων και άνω Ολοιμερων Δθμοτικών χολείων 

 
1.1.Ωράριο λειτουργίασ  

Το ωράριο λειτουργίασ του Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου, όπωσ αναμορφϊκθκε με τθ 
Φ.12/ 773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006 τ.Β΄) και τθ Φ. 12/520/61575/Γ1/30-5-2011 
(ΦΕΚ 1327/2011 τ.Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ για όλα  τα 6/κζςια και άνω Δθμοτικά Σχολεία ζχει ωσ 
εξισ: 
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Πρωινι Ζώνθ 07:00 – 08:00 Προαιρετικά/ελάχιςτοσ 
αρικμόσ μακθτών : 5 

Ο Υπεφκυνοσ τθσ Ρρωινισ Ηϊνθσ ορίηεται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων 

Ολοιμερο Πρόγραμμα 

12:35 - 13:15  1θ ϊρα 

Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτών : 
15 

13:15 - 13:20  Διάλειμμα 

13:20 - 14:00   2θ ϊρα 

14:00 - 14:40 Φαγθτό - 
ξεκοφραςθ χαλάρωςθ (*1) 
 

14:40 - 14:50  Διάλειμμα 

14:50 - 15:30  3θ ϊρα 

15:30 - 15:40  Διάλειμμα 

15:40 - 16:15  4θ ϊρα 
 

(*1) Με απόφαςη του ςυλλόγου διδαςκόντων η ώρα του φαγητοφ-ξεκοφραςησ χαλάρωςησ μπορεί 
να μετατίθεται για τισ τάξεισ Α΄ και Β΄ ςτισ 13:20-14:00. 

 
 

1.2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα  
 

Το Ωρολόγιο Ρρόγραμμα των 6/κεςίων και άνω Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων ορίηεται 
με τθ Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006 τ.Βϋ) και τθ Φ. 12/520/61575/Γ1/30-5-2011 
(ΦΕΚ 1327/2011 τ.Βϋ)    Υπουργικι Απόφαςθ για όλα  τα 6/κζςια και άνω Δθμοτικά και ζχει ωσ 
εξισ: 

 
 

 
 
 
 
 

ΣΑΞΗ ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Α΄ - Β΄ 20 ώρεσ 

  Τποχρεωτικό : Μελζτθ-Ρροετοιμαςία :  
  10 ώρεσ (Δάςκαλοσ) 
 Τποχρεωτικό: Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ: 
 2 ώρεσ (εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ) 
 Τποχρεωτικό: Ακλθτιςμόσ: 4 ώρεσ (εκπαιδευτικόσ   
 ειδικότθτασ) 
 Επιλογι 2 αντικειμζνων από 2 ϊρεσ το κακζνα 
 Επιλογισ : Εικαςτικά, Θεατρικι Αγωγι, Μουςικι, 
 Χορόσ (εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ) 

Γ΄ - Δ΄ 15 ώρεσ 

 Τποχρεωτικό : Μελζτθ-Ρροετοιμαςία : 7 ώρεσ  
  (Δάςκαλοσ) 
  Τποχρεωτικό : Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ :  
  2 ώρεσ (εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ) 
Τποχρεωτικό : Αγγλικι Γλϊςςα : 2 ώρεσ                        
(εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ) 

  Επιλογι 2 αντικειμζνων από 2 ϊρεσ το κακζνα 
  Επιλογισ : Ακλθτιςμόσ, Εικαςτικά, Θεατρικι Αγωγι, 
  Μουςικι, Χορόσ (εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ) 
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2. Σα Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία τα οποία κα λειτουργιςουν ςφμφωνα με τθ με αρικμ. 
Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΕΚ 1345/2011,τ.Β΄) Τπουργικι Απόφαςθ.  
 

Το ωράριο λειτουργίασ των ανωτζρω Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων και το Ωρολόγιο 
Ρρόγραμμα ορίηονται με τθ Φ.50/76/12153/Γ1/13-11-02 (ΦΕΚ 1471/2002 τ.Βϋ) και τθ 
Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325/2003 τ.Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ και ζχουν ωσ εξισ: 

 
2.1. Ωράριο λειτουργίασ 
 

Πρωινι Ζώνθ 07:00 - 08:00 Προαιρετικά/ελάχιςτοσ αρικμόσ 
μακθτών : 5 

Ο Υπεφκυνοσ τθσ Ρρωινισ Ηϊνθσ ορίηεται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων 

Ολοιμερο Πρόγραμμα 

12.50 - 13.30 1θ ϊρα 

15 

13.30 - 13.55 γεφμα – 
διάλειμμα 

13.55 - 14.30 2θ ϊρα     

14.30 - 14.40 διάλειμμα 

14.40 - 15.15 3θ ϊρα 

15.15 - 15.25 διάλειμμα 

15.25 - 16.00 4θ ϊρα 

 
2.2  Σο Ωρολόγιο Πρόγραμμα  
 

Διδακτικά 
αντικείμενα 

Σάξεισ 

Α’ – Β’ Γ’ Δ’ –Ε’ Σ’ 

Μελζτθ- 
Προετοιμαςία 

10 7 ζωσ 8 7 ζωσ 8 

Νζεσ Σεχνολογίεσ 
ςτθν Εκπαίδευςθ 
(υποχρεωτικό) 

2 2 2 

Αγγλικι Γλώςςα 
(Υποχρεωτικό) 

- 2ζωσ 4 2 ζωσ 4 

Επιλογισ 
Ακλθτιςμόσ 
Εικαςτικά 
Θεατρικι Αγωγι 
Μουςικι 
Χορόσ 

Ο Ακλθτιςμόσ είναι 4 
ϊρεσ – υποχρεωτικζσ 
για τισ τάξεισ Α’ – Β’. 
 
Επιλογι δφο 
αντικειμζνων από 2 
ϊρεσ το κακζνα. 

Οι ϊρεσ και τα 
αντικείμενα επιλογισ 
για τθ Γ’ τάξθ 
εξαρτϊνται από το 
τμιμα ςυνδιδαςκαλίασ, 
ςτο οποίο εντάςςεται θ 
τάξθ αυτι . 

 
Επιλογι ενόσ ι δφο 
αντικειμζνων 
(ανάλογα με τθν 
κατανομι των 
τμθμάτων) από 2 
ϊρεσ το κακζνα. 

Ε΄ - Σ΄ 13 ώρεσ 

  Τποχρεωτικό : Μελζτθ-Ρροετοιμαςία : 7 ώρεσ 
   (Δάςκαλοσ) 
  Τποχρεωτικό : Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ :  
  2 ώρεσ (εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ) 
  Τποχρεωτικό : Αγγλικι Γλϊςςα : 2 ώρεσ  
  (εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ) 
  Επιλογι ενόσ αντικειμζνου για 2 ϊρεσ 
  Επιλογισ : Ακλθτιςμόσ, Εικαςτικά, Θεατρικι Αγωγι, 
  Μουςικι, Χορόσ (εκπαιδευτικόσ ειδικότθτασ) 
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3.Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία που εφαρμόηουν το Eνιαίο Aναμορφωμζνο Eκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). 

 
3.1 Ωράριο Λειτουργίασ Ολοιμερου Προγράμματοσ των  Ολοιμερων Δθμοτικών χολείων με 

ΕΑΕΠ 
 
Το Ωράριο Λειτουργίασ των ςχολείων που εφαρμόηουν το ενιαίο αναμορφωμζνο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ορίηεται με τθ Φ.12/620/61531/Γ1 (ΦΕΚ 804/2010, τ. Βϋ) όπωσ 
τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθ Φ. 12/520/61575 /30-5-2011 (ΦΕΚ 1327/2011 τ.Β’) 
Υπουργικι Απόφαςθ και ζχει ωσ εξισ: 
 

Πρωινι Προαιρετικι Ζώνθ 07.00 – 08.00 
Ελάχιςτοσ αρικμόσ 

μακθτών: 10 

Ολοιμερο Ρρόγραμμα 

14.05 – 14.40  Φαγθτό – Χαλάρωςθ  

Ελάχιςτοσ αρικμόσ 
μακθτϊν: 15 

14.40 – 14.50 Διάλειμμα 

15.50 – 15.30 1ο ϊρα  

15.30 – 15.40 Διάλειμμα 

15.40 – 16.15 2θ ϊρα  

 
Ο Υπεφκυνοσ τθσ πρωινισ ηϊνθσ ορίηεται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων. 
        
3.2 Σο Ωρολόγιο Πρόγραμμα  
       Το Ωρολόγιο Ρρόγραμμα των ςχολείων που εφαρμόηουν το Ενιαίο Αναμορφωμζνο 
Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα ορίηεται με τθ Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804/2010, τ.Βϋ)  
όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθ Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011(ΦΕΚ 1327/2011 
τ.Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Τροποποίθςθ – ςυμπλιρωςθ τθσ με αρικμ. 
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ. Βϋ) και τθσ με αρικμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 
(ΦΕΚ 804, τ. Βϋ) Ωρολόγια Ρρογράμματα Δθμοτικϊν Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο 
Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα με ΕΑΕΡ» και διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 Τα γνωςτικά αντικείμενα που κα διδάςκονται ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα κα ορίηονται με 
απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων φςτερα από ειςιγθςθ του Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, 
ο οποίοσ κα ςυνυπολογίηει τισ δυνατότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, (ενδιαφζροντα μακθτϊν, 
μακθςιακό επίπεδο, προτιμιςεισ γονζων, υλικοτεχνικι υποδομι, πλεονάηουςεσ ϊρεσ). 

 Οι Γονείσ μπορεί να προτείνουν μζχρι δφο (2) γνωςτικά αντικείμενα. 

 Με βάςθ τα παραπάνω ο ςφλλογοσ διδαςκόντων ςυγκροτεί το πρόγραμμα μακθμάτων των    
Ολοιμερων Τμθμάτων ζτςι ϊςτε να αναλογοφν 2 ϊρεσ μακθμάτων ανά θμζρα ςε κάκε τμιμα, 
ςυνολικισ διάρκειασ δζκα (10) ωρϊν. Τα διδακτικά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να γίνει 
επιλογι ωσ προσ το πλικοσ τουσ και τισ ϊρεσ που κα διδάςκονται είναι τα παρακάτω: 

 Μελζτθ 

1. Μζχρι πζντε (5) τμιματα Ολοιμερου Προγράμματοσ διατίκενται δζκα (10) ώρεσ ςυνολικά, οι 
οποίεσ προτείνεται να γίνονται κυρίωσ ςτθν Α' και Β' τάξθ. Σε περίπτωςθ που θ Α' και Β' τάξθ ςτο 
Ολοιμερο λειτουργεί ςε κοινό τμιμα, προτείνεται να διατίκενται πζντε (5) ϊρεσ μελζτθ για το 
ςυγκεκριμζνο τμιμα και οι υπόλοιπεσ πζντε (5) ϊρεσ με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων 
ςτα υπόλοιπα τμιματα. 
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2. Για ζξι (6) τμιματα του Ολοιμερου Προγράμματοσ προτείνονται ςυνολικά δεκαπζντε πζντε 
(15) ώρεσ: πζντε (5) ϊρεσ ςτθν Α' τάξθ, πζντε (5) ϊρεσ ςτθ Β' τάξθ και οι υπόλοιπεσ ϊρεσ 
διατίκενται με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων ςτα υπόλοιπα τμιματα. 

 Ακλθτιςμόσ από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. Ρροτείνεται κυρίωσ για τα τμιματα του Ολοιμερου 
Ρρογράμματοσ των Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεων, δεδομζνου ότι ςε αυτζσ τισ τάξεισ το μάκθμα τθσ 
Φυςικισ Αγωγισ διδάςκεται λιγότερεσ ϊρεσ ςυγκριτικά με τισ τάξεισ Α', Β'. 

 Θεατρικι Αγωγι από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. Ρροτείνεται κυρίωσ για τα τμιματα του ΟλοιμεροΥ 
Ρρογράμματοσ των Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεων, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ τθσ κάκε ςχολικισ 
μονάδασ. 

 Σ.Π.Ε. από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. Ρροτείνεται για όλα τα τμιματα του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ, ωσ 
επιπλζον ϊρεσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. 

 Αγγλικά από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. Ρροτείνεται για όλα τα τμιματα του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ 
ωσ επιπλζον ϊρεσ ςτο μάκθμα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

 Μουςικι από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. Ρροτείνεται κυρίωσ για τα τμιματα του Ολοιμερου 
Ρρογράμματοσ των Γ, Δ', Ε' και ΣΤ'. 

 Δεφτερθ ξζνθ γλώςςα από 1 ζωσ 5 ϊρεσ . Ρροτείνεται μόνο για τα τμιματα του Ολοιμερου 
Ρρογράμματοσ των Ε' και ΣΤ' τάξεων . 

 Εικαςτικά από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. Ρροτείνεται κυρίωσ για τα τμιματα του Ολοιμερου 
Ρρογράμματοσ των Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεων. 

 Πολιτιςτικοί όμιλοι δραςτθριοτιτων. Δράςεισ δθμιουργίασ και πολιτιςμοφ από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. 
Ρροτείνεται για όλα τα τμιματα του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ. Υπάρχει δυνατότθτα να 
λειτουργιςουν και μικτά τμιματα από μακθτζσ διαφορετικϊν τάξεων υπό τθ μορφι κφκλων 
γνωςτικϊν αντικειμζνων ι αλλιϊσ ομίλων δράςεων δθμιουργίασ και πολιτιςμοφ. Στο πλαίςιο 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ οι μακθτζσ όλων των τάξεων μπορεί να προετοιμάηουν 
ςχολικζσ εορτζσ, χορωδίεσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ και άλλεσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ 
για τθν καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ κακϊσ και τθν ανάδειξθ και προϊκθςθ ςτοιχείων του 
πολιτιςμοφ όπωσ: λογοτεχνία, τζχνεσ, φωτογραφία, μουςικά ςφνολα, κ.α. Θ ςυγκεκριμζνθ 
δραςτθριότθτα μπορεί να οργανωκεί από δαςκάλουσ, εκπαιδευτικοφσ κεατρικισ αγωγισ και 
εκπαιδευτικοφσ μουςικισ. 

Το Ολοιμερο Ρρόγραμμα διαμορφϊνεται από το ςφλλογο των διδαςκόντων, φςτερα από 
ειςιγθςθ του Διευκυντι του ςχολείου και ςε ςυνεργαςία με τον οικείο Σχολικό Σφμβουλο, οποίοσ 
ςυνδράμει ςτθν καλφτερθ δυνατι ςφνκεςθ και οργάνωςθ του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ. Με 
αυτόν τον τρόπο ενιςχφεται θ αυτονομία τθσ ςχολικισ μονάδασ μζςα από τθν ιςχυροποίθςθ τθσ 
άποψθσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν , ανάλογα με τθν εκάςτοτε εκπαιδευτικι περίςταςθ και τον 
αυτόνομο προγραμματιςμό δράςθσ ςε επίπεδο ςχολείου. 

Ο Διευκυντισ του ςχολείου αποςτζλλει το ςχετικό πρακτικό με το Ολοιμερο Ωρολόγιο 
Ρρόγραμμα ςτο Σχολικό Σφμβουλο για ζγκριςθ και κεϊρθςθ. 

Για τθ διαμόρφωςθ του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ των δζκα (10) διδακτικϊν ωρϊν, λαμβάνονται 
υπόψθ τα παρακάτω: 

 Μζχρι 3 τμιματα, ζνασ δάςκαλοσ και επιλογι τριϊν τουλάχιςτον (3) διδακτικϊν αντικειμζνων. 

 Για 4 και 5 τμιματα, ζνασ δάςκαλοσ και επιλογι πζντε τουλάχιςτον (5) διδακτικϊν 
αντικειμζνων. 

 Για 6 τμιματα, δφο δάςκαλοι και επιλογι ζξι τουλάχιςτον (6) διδακτικϊν αντικειμζνων. 

Κατά το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 το Ολοιμερο Ρρόγραμμα κα ολοκλθρϊνεται ςτισ 16.15. Ο 
Υπεφκυνοσ του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ ζχει τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ των Ολοιμερων 
Τμθμάτων και τθσ διαδικαςίασ  αποχϊρθςθσ των μακθτϊν. 
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Γ. Θζματα λειτουργίασ 
 

1.Εφθμερεφοντεσ - Επιτιρθςθ μακθτών ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα  
 

Οι εφθμερεφοντεσ ορίηονται με πράξθ του Συλλόγου Διδαςκόντων. Στισ εφθμερίεσ 
ςυμμετζχουν και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων, λαμβανομζνων υπόψθ και των παρακάτω 
περιπτϊςεων : 

 Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων που ςυμπλθρϊνουν το ωράριό τουσ ςε δφο ςχολεία κάνουν 
      εφθμερία μόνο ςτο ζνα, ς' αυτό που διδάςκουν τισ περιςςότερεσ ϊρεσ.  

 Κακικοντα εφθμερίασ δεν ανατίκενται ςε εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων που διδάςκουν ςε τρία 
ι και περιςςότερα ςχολεία, όταν τουλάχιςτον το ζνα από αυτά λειτουργεί ςε διαφορετικό 
κτίριο. 

 Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων μποροφν να αναλάβουν κακικοντα εφθμερίασ μόνο κατά το 
χρονικό διάςτθμα των διαλειμμάτων που παρεμβάλλονται των διδακτικϊν τουσ ωρϊν. 

Στθν ίδια πράξθ του Συλλόγου Διδαςκόντων κακορίηονται τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των 
εκπαιδευτικϊν του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ. 

ε κάκε ςχολείο ο Τποδιευκυντισ-Τπεφκυνοσ του Ολοιμερου Προγράμματοσ ι ο 
Τπεφκυνοσ του Ολοιμερου Προγράμματοσ παραμζνει μζχρι τθ λιξθ του  υποχρεωτικοφ 
Ολοιμερου Προγράμματοσ, ανεξάρτθτα αν διδάςκει ι όχι τθν τελευταία ώρα και είναι 
υπεφκυνοσ για τθν αςφαλι αποχώρθςθ των μακθτών.  
 
2.Κατανομι των τμθμάτων του Ολοιμερου Προγράμματοσ 
 
     Για τθ ςτελζχωςθ και τθ λειτουργία του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ τθρείται θ αναλογία  των 
50 μακθτών ανά δάςκαλο. 
     Για τθν κατανομι των Ολοιμερων Τμθμάτων ιςχφει θ αναλογία των 25 μακθτών προσ ζνα 
εκπαιδευτικό.  
     Διευκρινίηουμε πωσ ζνασ εκπαιδευτικόσ μπορεί να αναλάβει 2 (δφο) ι περιςςότερα τμιματα 
προκειμζνου να ςυμπλθρϊςει το ωράριό του, αυτό όμωσ δεν επιτρζπει τθν παράλλθλθ 
διδαςκαλία των τμθμάτων ςτθν ίδια διδακτικι ϊρα.  
     Σθμειϊνεται επίςθσ ότι δε κεωρείται παιδαγωγικά ορκι και ωφζλιμθ θ πολφχρονθ παρουςία 
του ίδιου δαςκάλου ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα του ςχολείου. 
     Τποτμιματα δθμιουργοφνται μόνο για το διδακτικό αντικείμενο τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και 
μόνο ςε περιπτϊςεισ κοινϊν τμθμάτων μακθτϊν των τάξεων Αϋ και Βϋ με μακθτζσ των τάξεων Γϋ, 
Δϋ, Εϋ και ΣΤϋ, φςτερα από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Σχολικοφ Συμβοφλου και του Δ/ντι Ρ.Ε. ι 
Ρροϊςταμζνου Γραφείου. 
 
Για όλα τα υπόλοιπα μακιματα του Ολοιμερου Προγράμματοσ δεν επιτρζπεται θ δθμιουργία 
υποτμθμάτων παρά μόνο εάν ζχει ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των 25 μακθτών.  

 
3. Πρωινι Ζώνθ (07:00-08:00) 

 
Για τθ λειτουργία τθσ Ρρωινισ Ηϊνθσ ςτα Ολοιμερα Σχολεία απαιτείται θ ςυμμετοχι 

τουλάχιςτον 5 μακθτϊν που παρακολουκοφν το Ολοιμερο Ρρόγραμμα. Θ προςζλευςθ των 
μακθτϊν ςτθν Ρρωινι Ηϊνθ ξεκινά ςτισ 07:00 και ολοκλθρϊνεται ςτισ 07:20.  

Στισ περιπτϊςεισ που ςε ζνα ςχολείο λειτουργεί ιδθ Ρρωινι Ηϊνθ με τθ ςυμμετοχι 5 
τουλάχιςτον μακθτϊν, ο Διευκυντισ του ςχολείου, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Σχολικοφ 
Συμβοφλου και του Ρροϊςταμζνου του Γραφείου, μπορεί να δεχκεί ςτθν Ρρωινι Ηϊνθ και 
μακθτζσ του ςχολείου που δεν παρακολουκοφν το Ολοιμερο Ρρόγραμμα. Ρροχποκζςεισ για τα 
παραπάνω είναι: ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθτϊν ςτθν Ρρωινι Ηϊνθ να μθν υπερβαίνει τουσ 
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25, να υπάρχει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα, κακϊσ και θ κακθμερινι τιρθςθ του 
ωραρίου προςζλευςθσ. 

Θ πρωινι ηϊνθ των  Ολοιμερων Δθμοτικών χολείων με ΕΑΕΠ   λειτουργεί από 7:00 - 
8:00, εφόςον ς' αυτι ςυμμετζχουν από 10 μακθτζσ και πάνω. Θ προςζλευςθ των μακθτϊν 
ολοκλθρϊνεται ςτισ 7:15. Στθν Ρρωινι Ηϊνθ μποροφν να ςυμμετζχουν μόνο όςοι μακθτζσ 
παρακολουκοφν το Ολοιμερο Ρρόγραμμα. 
 
4. Αναςτολι  λειτουργίασ Ολοιμερου Δθμοτικοφ χολείου 

 
Πταν δε ςυμπλθρϊνεται ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα του 

Σχολείου ι ςε περιπτϊςεισ που είναι αδφνατθ θ λειτουργία του Ολοιμερου Σχολείου, μπορεί να 
αναςταλεί θ λειτουργία του για ζνα ζτοσ μόνο με Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Ρ.Ε. 
και Δ.Ε, φςτερα από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του οικείου Σχολικοφ Συμβοφλου και του Διευκυντι 
Εκπαίδευςθσ. Ραρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων ςτισ περιπτϊςεισ που δε 
ςυμπλθρϊνεται ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία του Ολοιμερου να ενθμερϊνουν 
άμεςα τον Ρροϊςτάμενο Γραφείου ι το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 

Οι Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ να υποβάλουν προσ ενθμζρωςθ, ςτθ 
Διεφκυνςθ Σπουδϊν Ρ.Ε του Υπουργείου Ραιδείασ, μζχρι τισ 12-10-2011 πίνακα Ολοιμερων 
Δθμοτικϊν Σχολείων, τα οποία με απόφαςι τουσ δεν κα λειτουργιςουν ωσ Ολοιμερα και ςτον 
οποίο να αναφζρεται ο λόγοσ αναςτολισ του Ρρογράμματοσ. 
 
5.Τποχρεωτικό διδακτικό ωράριο 
 

 Πςοι Μόνιμοι ι Αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί δεν καλφπτουν το ωράριό τουσ ςτο Ρρωινό 
Ρρόγραμμα, ςυμπλθρϊνουν το ωράριό τουσ ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα.   

   Πςοι Μόνιμοι ι Αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί δε ςυμπλθρϊνουν το ωράριό τουσ ςτο Ολοιμερο 
    Ρρόγραμμα, αναλαμβάνουν τθ διδαςκαλία μακθμάτων ςτο Ρρωινό Ρρόγραμμα μζχρι τθ 
    ςυμπλιρωςθ του ωραρίου τουσ.  
Σε κάκε περίπτωςθ τθρείται θ ςχετικι διάταξθ του Νόμου, ςφμφωνα με τθν οποία ο 
εκπαιδευτικόσ δεν υποχρεοφται να παραμείνει ςτο ςχολείο πζραν των 6 ωρϊν. 

Ο Τποδιευκυντισ-Τπεφκυνοσ του Ολοιμερου (για τα 6/κεςια και άνω Ολοιμερα 
Δθμοτικά χολεία) χρεώνεται τισ 5 ώρεσ ςίτιςθσ και επομζνωσ αυτζσ οι ώρεσ αφαιροφνται από 
το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο. 

Οι Σχολικοί Σφμβουλοι, οι Δ/ντζσ Εκπαίδευςθσ, οι Ρροϊςτάμενοι Γραφείων και οι 
Διευκυντζσ των Σχολικϊν Μονάδων, είναι υπεφκυνοι για τθν εφαρμογι των παραπάνω, ϊςτε να 
επιτυγχάνεται πλιρθσ κάλυψθ του διδακτικοφ ωραρίου όλων ανεξαιρζτωσ των εκπαιδευτικϊν. 
 
6. υςτεγαηόμενα χολεία 

 
 Στα ςυςτεγαηόμενα Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία, ςτα οποία υπάρχουν Ολοιμερα 

Τμιματα με μικρό αρικμό μακθτϊν,  με απόφαςθ του Διευκυντι Ρ.Ε. ςυγκροτοφνται κοινά 
Τμιματα Ολοιμερου, αφοφ λθφκεί μζριμνα ϊςτε όλοι οι Υποδιευκυντζσ – Υπεφκυνοι του 
Ολοιμερου ι οι Υπεφκυνοι του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ να εξαντλοφν πλιρωσ το διδακτικό 
τουσ ωράριο.  

Οι Σφλλογοι Διδαςκόντων των ςυςτεγαηόμενων ςχολείων ςυνεδριάηουν και αποφαςίηουν 
από κοινοφ τον ζνα Υποδιευκυντι-Υπεφκυνο Ολοιμερου Ρρογράμματοσ ςτον οποίο κα 
προςμετρθκοφν οι 5 ϊρεσ τθσ ςίτιςθσ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ επιλαμβάνεται ο Σχολικόσ 
Σφμβουλοσ και ο οικείοσ Ρροϊςτάμενοσ Γραφείου Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι ο Διευκυντισ 
Εκπαίδευςθσ.  

Για τθ λειτουργία τθσ Ρρωινισ Ηϊνθσ ςτα ςυςτεγαηόμενα ςχολεία, εφόςον ο αρικμόσ 
μακθτϊν είναι μικρόσ, γίνονται κοινά τμιματα. Επομζνωσ, ο αρικμόσ των 5 μακθτϊν μπορεί να 
προκφψει απ’ όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ που ςυςτεγάηονται και ζχουν κοινό ωράριο εργαςίασ. 

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ9-ΜΟΧ



 9 

 
Οι Σφλλογοι Διδαςκόντων, με ειςιγθςθ των Διευκυντϊν, ορίηουν τον ι τουσ 

εκπαιδευτικοφσ που κα είναι υπεφκυνοι για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ τθσ Ρρωινισ 
Ηϊνθσ.   

Τα ςυςτεγαηόμενα ςχολεία που εφαρμόηουν το Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό 
Ρρόγραμμα δε κα ςυγκροτοφν κοινά Τμιματα Ολοιμερου, αφοφ θ διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν 
ειδικοτιτων για τισ ανάγκεσ του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ γίνεται με διαφορετικό τρόπο ςτα 
ςχολεία αυτά. 

 
7. υνεργαςία των δαςκάλων του Πρωινοφ Προγράμματοσ με τουσ δαςκάλουσ  του Ολοιμερου 
Προγράμματοσ και ζλεγχοσ παρουςιών. 

 
          Θ ζλλειψθ ςυνεργαςίασ μεταξφ των δαςκάλων και επομζνωσ θ ζλλειψθ ςυντονιςμζνθσ και 
ςτοχευμζνθσ   παρζμβαςθσ ςτερεί από τουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να εμπεδϊςουν καλφτερα 
τθν φλθ που διδάχκθκαν, αλλά και δεν επιτρζπει τθν ουςιαςτικι αντιμετϊπιςθ πικανϊν 
προβλθμάτων. Για το ςκοπό αυτό: 
 
A. Οι δάςκαλοι του Ρρωινοφ Ρρογράμματοσ  ςυνεργάηονται  ςτενά  με  τουσ δαςκάλουσ του 
Ολοιμερου Ρρογράμματοσ, ανταλλάςςουν απόψεισ και επαναςχεδιάηουν τθ διδαςκαλία τουσ, 
ορίηουν τουσ ςτόχουσ, επιςθμαίνουν τισ δυςκολίεσ, προγραμματίηουν δραςτθριότθτεσ που κα 
ςυμβάλουν ςτθν δθμιουργικι μάκθςθ. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται ςε 
κακοριςμζνθ θμζρα τθσ εβδομάδασ (τουλάχιςτον μία τθν εβδομάδα) θ οποία ορίηεται ςτθν αρχι 
του ςχολικοφ ζτουσ με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων.  
 
B. Ρροκειμζνου θ Κεντρικι Υπθρεςία του Υπ.ΡΔΒΜΘ να ζχει ςαφι εικόνα τθσ ςτελζχωςθσ και 
λειτουργίασ του Ολοιμερου Σχολείου υποχρεοφνται οι Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων να 
ενθμερϊνουν άμεςα το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ι τον Ρροϊςτάμενο του Γραφείου για 
οποιαδιποτε μεταβολι παρουςιάηεται ςτον αρικμό των μακθτϊν που φοιτοφν ςτο Ολοιμερο 
Ρρόγραμμα κακϊσ και το Σφςτθμα Καταγραφισ Ρ/κμιασ – Δ/κμιασ (survey). Ραράλλθλα οι 
Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων να αποςτζλλουν ςτο Δ/ντι Εκπαίδευςθσ ι ςτον Ρροϊςτάμενο 
του Γραφείου, ςτθν αρχι κάκε τριμινου, ονομαςτικι κατάςταςθ των μακθτϊν που φοιτοφν ςτο 
Ολοιμερο πρόγραμμα. 
 
8. υνεργαςία των εκπαιδευτικών ειδικοτιτων 

 
Ο Διευκυντισ του ςχολείου, με τθν πρόςλθψθ των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων και τθν 

ανάκεςθ διδαςκαλίασ ςτο ςχολείο, τουσ διακζτει φάκελο (portfolio) με το  πρόγραμμα ςπουδϊν 
του μακιματοσ που διδάςκουν και τισ εγκυκλίουσ για το Ολοιμερο Σχολείο, ϊςτε αυτοί να 
ενθμερωκοφν πλιρωσ.  

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων του Ρρωινοφ Ρρογράμματοσ ςυνεργάηονται ςτενά με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ, ανταλλάςςουν απόψεισ, κάνουν 
διορκωτικζσ παρεμβάςεισ, όπου αυτό κρίνεται απαραίτθτο και εφαρμόηουν όλεσ τισ ςφγχρονεσ 
μεκόδουσ διδαςκαλίασ (ςχζδια μακιματοσ, διακεματικότθτα, ομαδοςυνεργατικι, κλπ). Οι 
εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ: 

 ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ του Συλλόγου Διδαςκόντων για κζματα που αφοροφν ςτθ 
λειτουργία του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ. 

 προςφζρουν  τισ υπθρεςίεσ τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ωραρίου τουσ για τθν καλι 
      λειτουργία του ςχολείου. 

 ςυνεργάηονται   ςτενά  με  τουσ  εκπαιδευτικοφσ  ειδικοτιτων του   πρωινοφ προγράμματοσ.   

 ενθμερϊνονται  για  τον  προγραμματιςμό  τθσ  φλθσ   ςτα   αντίςτοιχα  αντικείμενα, ενότθτεσ  
και  δραςτθριότθτεσ. 
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 ολοκλθρϊνουν, ςυμπλθρϊνουν, διευρφνουν  τα  μακθςιακά  πεδία  ςχετικά  πάντα  με  τισ  
διδακτικζσ  ενότθτεσ  του  πρωινοφ  προγράμματοσ 

 ςυμβάλλουν  ςτθν  δθμιουργικι  μάκθςθ   ϊςτε  να  ευοδωκοφν  οι  εκπαιδευτικοί  και  
κοινωνικοί  ςτόχοι  του  Ολοιμερου  Ρρογράμματοσ και του Νζου χολείου.  

 
9. Προγραμματιςμόσ-Απολογιςμόσ Δραςτθριοτιτων 

 
A. Οι δάςκαλοι του Ολοιμερου προγραμματίηουν τθν φλθ που κα διδάξουν και καταβάλλουν 
κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε να διαςφαλιςτεί τόςο ο κοινωνικόσ όςο και ο παιδαγωγικόσ ρόλοσ 
του Ολοιμερου Σχολείου. Για το λόγο αυτό ςυνεργάηονται ςτενά με το Σχολικό Σφμβουλο, τον 
οποίο καλοφν κάκε φορά που κρίνουν αναγκαίο. Οι Σχολικοί Σφμβουλοι οφείλουν να 
επιςκζπτονται τακτικά τα Ολοιμερα Σχολεία τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ, να κακοδθγοφν τουσ 
εκπαιδευτικοφσ και να ςυηθτοφν τα ιδιαίτερα προβλιματα που αυτοί ςυναντοφν, παρζχοντασ  τισ 
απαραίτθτεσ οδθγίεσ και υποδείξεισ για τθν άριςτθ λειτουργία του Ολοιμερου. 
B. Πλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάηονται ςε Ολοιμερα Τμιματα ςυντάςςουν προγραμματιςμό 
δραςτθριοτιτων ςτθν αρχι κάκε ςχολικοφ ζτουσ. Στο τζλοσ κάκε διδακτικοφ ζτουσ ςυνεδριάηει ο 
Σφλλογοσ Διδαςκόντων κάκε ςχολικισ μονάδασ με κζμα: «Απολογιςμόσ διδακτικοφ ζτουσ». Κατά 
τθ ςυνεδρίαςθ, οι δάςκαλοι κάκε τάξθσ ι τμιματοσ, κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί του Ολοιμερου 
Ρρογράμματοσ κατακζτουν το δικό τουσ απολογιςμό, όπου αναφζρουν μεταξφ άλλων και κζματα 
ςχετικά με τθ λειτουργία του Τμιματόσ τουσ, προβλιματα που ςυνάντθςαν, λφςεισ που ζδωςαν, 
προγράμματα που εφάρμοςαν, προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ εκπαίδευςθσ και ό, τι 
άλλο κρίνουν αναγκαίο. Με βάςθ τουσ απολογιςμοφσ όλων των εκπαιδευτικϊν ςυντάςςεται ο 
ςυνολικόσ απολογιςμόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και υποβάλλεται από το Διευκυντι τθσ ςτο Σχολικό 
Σφμβουλο, ο οποίοσ τον λαμβάνει υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ-απολογιςμοφ του 
(Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8-10-02, ΦΕΚ 1340 τ. Β, ΥΑ). Οι Σχολικοί Σφμβουλοι ςτθν τελικι ζκκεςθ 
απολογιςμοφ αναφζρουν ςυγκεκριμζνα προβλιματα και δυςλειτουργίεσ των Ολοιμερων 
Σχολείων που διαπίςτωςαν κατά τθν πραγματοποίθςθ των επιτόπιων επιςκζψεων ςτθ διάρκεια 
τθσ ςχολικισ χρονιάσ και κατακζτουν τισ προτάςεισ τουσ για τθν επίλυςι τουσ και γενικότερα για 
τθ βελτίωςθ  του κεςμοφ. 
Γ. Οι Δάςκαλοι και οι Εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων του Ολοιμερου τθροφν portfolio μακθτι, όπου    
καταγράφονται οι δραςτθριότθτεσ και οι επιδόςεισ όλων των μακθτϊν, προσ ενθμζρωςθ των 
γονζων, των δαςκάλων και των Σχολικϊν Συμβοφλων. 
 
10. ίτιςθ 
 

Στο Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο προβλζπεται  χρόνοσ για το γεφμα των μακθτϊν, το οποίο 
ετοιμάηουν οι γονείσ από το ςπίτι. Ο Υποδιευκυντισ – Υπεφκυνοσ του Ολοιμερου ι ο Υπεφκυνοσ 
του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ, ςτον οποίο προςμετροφνται οι ϊρεσ ςίτιςθσ, ζχει τθν ευκφνθ τθσ 
οργάνωςθσ του γεφματοσ των μακθτϊν. τα ςυςτεγαηόμενα ςχολεία (6/κεςια και άνω 
Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία) οι ώρεσ ςίτιςθσ προςμετροφνται μόνο ςτον ζνα Τποδιευκυντι - 
Τπεφκυνο Ολοιμερου, όπωσ αναφζρεται ςτθν  παρ. 5. 

  
Ο Υποδιευκυντισ – Υπεφκυνοσ του Ολοιμερου ι ο Υπεφκυνοσ του Ολοιμερου 

Ρρογράμματοσ αξιοποιϊντασ τισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ και τα διαφορετικά βιϊματα των 
μακθτϊν, τουσ παροτρφνει να ςυμμετζχουν ενεργά ςτον προγραμματιςμό και τθν οργάνωςθ τθσ 
διαδικαςίασ του γεφματοσ, ϊςτε ο χϊροσ τθσ ςίτιςθσ να ζχει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και να 
εξαςφαλίηονται οι όροι υγιεινισ, αιςκθτικισ και πολιτιςμοφ.  
Ο ίδιοσ ςυνεργάηεται με τουσ μακθτζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του γεφματοσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί 
θ ομαλι διεξαγωγι του. Ο Υπεφκυνοσ του Ολοιμερου δεν πρζπει να ξεχνά πωσ θ ϊρα του 
γεφματοσ ζχει και παιδαγωγικι αξία, διευρφνοντασ το πεδίο εμπειριϊν και γνϊςεων των παιδιϊν 
και δίνοντάσ τουσ τθν ευκαιρία να κατακτιςουν δεξιότθτεσ, να αναπτφξουν τθν αυτονομία τουσ, 
να επικοινωνιςουν και παράλλθλα να αποκτιςουν ςωςτζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ και να  
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κατακτιςουν αντίςτοιχουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ κατά τθν ϊρα του γεφματοσ. Ο Υποδιευκυντισ 
- Υπεφκυνοσ του Ολοιμερου ι ο Υπεφκυνοσ του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ φροντίηει ϊςτε θ 
αίκουςα που πραγματοποιείται το γεφμα να  χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για αυτό το ςκοπό 
και μεριμνά να παραδίδεται κακαρι μετά το γεφμα, αν πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ωσ αίκουςα 
διδαςκαλίασ.  
      Ειδικότερα για τα ςχολεία που εφαρμόηουν το Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό 
Ρρόγραμμα το εκπαιδευτικό προςωπικό που διδάςκει  τθν πρϊτθ διδακτικι  ϊρα του Ολοιμερου 
Ρρογράμματοσ , παρευρίςκεται κι επιβλζπει τθ ςίτιςθ των μακθτϊν. 
 
Δ. υνεργαςία με τουσ γονείσ 

 
Με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ οι εκπαιδευτικοί του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ 

καλοφν τουσ γονείσ των μακθτϊν που κα παρακολουκιςουν τα Ολοιμερα Τμιματα και τουσ 
ενθμερϊνουν για τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του Ολοιμερου Σχολείου, κακϊσ και για 
το πρόγραμμα που κα ακολουκιςουν.  

Οι εκπαιδευτικοί του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ οφείλουν επίςθσ να ενθμερϊνουν τουσ 
γονείσ των μακθτϊν για τθν πρόοδό τουσ. Για το λόγο αυτό από τθν αρχι λειτουργίασ του 
Ολοιμερου Ρρογράμματοσ ορίηουν ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα ςυνάντθςθσ και ςυνεργαςίασ με 
τουσ γονείσ.  

Οι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων οφείλουν επίςθσ να ορίηουν θμζρεσ και ϊρεσ 
ςυνάντθςθσ με τουσ γονείσ.  

 
Ε. Οργάνωςθ του Ολοιμερου χολείου 
 

Για τον καλφτερο προγραμματιςμό και τθν οργάνωςθ του Ολοιμερου Σχολείου 
επιςθμαίνουμε επιπλζον τα παρακάτω ςθμεία: 

1. Το Ολοιμερο λειτουργεί με κανονικό ωράριο και πρόγραμμα, με το δάςκαλο του τμιματοσ, 
από τθν επόμενθ θμζρα του Αγιαςμοφ και ενθμερϊνονται  οι γονείσ και οι μακθτζσ  για τον τρόπο 
οργάνωςθσ  και  λειτουργίασ του.  
2.  Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ είναι 15 
μακθτζσ. 
3. Θ ςυγκρότθςθ των τμθμάτων του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ όλων των Ολοιμερων Δθμοτικϊν 
Σχολείων κα γίνει ςφμφωνα με τθν επικυμθτι ϊρα αποχϊρθςθσ του μακθτι από το Ολοιμερο 
Ρρόγραμμα, όπωσ αυτι προκφπτει από τθ ςχετικι αίτθςθ – διλωςθ του γονζα / κθδεμόνα. Θ 
δθλωκείςα ϊρα αποχϊρθςθσ κα ιςχφει κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ για να μθ 
διαταράςςεται θ ςφνκεςθ και το πρόγραμμα των Ολοιμερων Τμθμάτων και κατϋ επζκταςθ  θ 
ομαλι λειτουργία του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ. 
4. Ρριν το χωριςμό των τάξεων και τθν ανάκεςθ του διδακτικοφ ζργου ςτουσ δαςκάλουσ, 
λαμβάνονται υπόψθ οι πραγματικζσ ανάγκεσ του Ολοιμερου, ϊςτε να οριςκοφν όςοι κα 
διδάςκουν αποκλειςτικά ςτο Ολοιμερο και όςοι κα ςυμπλθρϊνουν ςε αυτό μζροσ του 
υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου.  
5. Στισ περιπτϊςεισ ζλλειψθσ εκπαιδευτικοφ ςυγκεκριμζνθσ ειδικότθτασ γίνεται αντικατάςταςθ 
του Διδακτικοφ Αντικειμζνου τθσ ειδικότθτασ αυτισ με άλλο, για το οποίο υπάρχει διακζςιμοσ 
αρικμόσ εκπαιδευτικϊν. Στισ περιπτϊςεισ ζλλειψθσ εκπαιδευτικϊν Αγγλικισ, οι ϊρεσ 
προςτίκενται ςτισ ϊρεσ του δαςκάλου, για τθν προετοιμαςία και τθν ενιςχυτικι διδαςκαλία ςτθ 
Γλϊςςα και τα Μακθματικά. Στισ περιπτϊςεισ ζλλειψθσ εκπαιδευτικϊν πλθροφορικισ οι δφο (2) 
ϊρεσ τθσ Ρλθροφορικισ διατίκενται για άλλο διδακτικό αντικείμενο επιλογισ, ενϊ ςτισ 
περιπτϊςεισ που οφτε αυτό καταςτεί δυνατό, οι 2 ϊρεσ προςτίκενται ςτισ ϊρεσ του δαςκάλου 
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6. Το Ολοιμερο Ρρόγραμμα κα ολοκλθρϊνεται, όπωσ προβλζπεται, ςτισ 16.15. Ο Υπεφκυνοσ του 
Ολοιμερου ζχει τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ των ολοιμερων τμθμάτων και τθσ διαδικαςίασ  
αποχϊρθςθσ των μακθτϊν. Η αποχώρθςθ των μακθτών γίνεται με ευκφνθ του Τπεφκυνου του 
Ολοιμερου Προγράμματοσ, ο οποίοσ αποχωρεί μετά τθ λιξθ του (16:15) αςχζτωσ αν αςκεί 
διδακτικά κακικοντα ςτο ενδιάμεςο χρονικό διάςτθμα. 
7. Θ αποχϊρθςθ των μακθτϊν από το Ολοιμερο Ρρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τζλοσ 
κάκε διδακτικισ ϊρασ του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει κατατεκεί 
κατά τθν εγγραφι των μακθτϊν ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ των 
γονζων και κθδεμόνων τουσ. 
8. Οι Διευκυντζσ των ςχολείων, οι Υποδιευκυντζσ – Υπεφκυνοι των Ολοιμερων ι οι Υπεφκυνοι 
του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ παρακολουκοφν και ελζγχουν ςυςτθματικά τθν ορκι εφαρμογι 
του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ. Επίςθσ είναι υπεφκυνοι για τθν παρακολοφκθςθ τθσ  φοίτθςθσ 
των μακθτϊν ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα.  
9. Στθν περίπτωςθ ςυνεχοφσ απουςίασ μακθτι ενόσ Ολοιμερου Τμιματοσ ο Διευκυντισ του 
ςχολείου ςε ςυνεργαςία με τον Υποδιευκυντι – Υπεφκυνο του Ολοιμερου ι τον Υπεφκυνο του 
Ολοιμερου Ρρογράμματοσ ενθμερϊνει εκ νζου τουσ γονείσ για τθν υποχρεωτικότθτα φοίτθςθσ 
ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα. Εάν και μετά αυτι τθν ενθμζρωςθ ςυνεχίηονται οι απουςίεσ του 
μακθτι,   ενθμερϊνει  εγγράφωσ τουσ γονείσ του μακθτι και τουσ ηθτά τθ ςυμπλιρωςθ ςχετικισ 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για μθ ςυμμετοχι ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα. Μετά από αυτι τθ διαδικαςία 
ο Διευκυντισ του ςχολείου μπορεί να διαγράψει το μακθτι και να ενθμερϊςει το Διευκυντι 
Εκπαίδευςθσ ι τον Ρροϊςτάμενο Γραφείου. 
10. Τα Ολοιμερα Τμιματα δε λειτουργοφν μόνο τισ θμζρεσ που ζχουν οριςκεί ωσ επίςθμεσ 
ςχολικζσ αργίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4, του Ρ.Δ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Αϋ). Πλεσ τισ υπόλοιπεσ 
θμζρεσ λειτουργοφν κανονικά.  

Ραρακαλοφνται όλα τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ να φροντίηουν για τθν πιςτι εφαρμογι των 
προαναφερομζνων Πλοι οι εκπαιδευτικοί  των ςχολικϊν μονάδων να λάβουν ενυπόγραφα γνϊςθ 
του περιεχομζνου τθσ εγκυκλίου. 
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