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ΘΕΜΑ: Ολοιμερο Νθπιαγωγείο  
 
         

Στθν  πορεία  για το Νζο χολείο το Ολοιμερο Νθπιαγωγείο δεν μζνει αμζτοχο των 
αλλαγϊν που ςτοχεφουν  ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 
κζτοντασ ςτο επίκεντρο των εξελίξεων τουσ μικροφσ μακθτζσ. 

Το Ολοιμερο Νθπιαγωγείο παρζχει ςτα νιπια εκπαίδευςθ που ςυμβάλλει  ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτασ τουσ και τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτθ μακθτικι κοινότθτα και 
ςτθ ςυνζχεια ςτθν κοινωνία. Συμπλθρϊνει το ζργο τθσ οικογζνειασ, υποςτθρίηει, με κάκε 
τρόπο, τθν πλθρζςτερθ δυνατι ανάπτυξθ του παιδιοφ, τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν αναγκϊν 
τθσ προςωπικότθτάσ του, τθν ζκκεςι του ςε υποςτθρικτικζσ και εποικοδομθτικζσ εμπειρίεσ, με 
ςκοπό να ςυνειδθτοποιιςει τισ ικανότθτεσ και δυνατότθτζσ του, να αναπτφξει αυτοεκτίμθςθ, 
κοινωνικότθτα,  αυτονομία και να εξελιχκεί ς’ ζναν αυριανό δθμοκρατικό  πολίτθ.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου αποςκοπεί ς’ ζναν τρόπο 
ηωισ που να διατθρεί, όςο το δυνατό, περιςςότερα ςτοιχεία από το φυςικό τρόπο ηωισ τθσ 
οικογζνειασ, με ζμφαςθ ςτθν ελεφκερθ και δθμιουργικι δραςτθριοποίθςθ του παιδιοφ, μζςα 
από εξατομικευμζνεσ παιδοκεντρικζσ προςεγγίςεισ, ςε ζνα περιβάλλον που ενιςχφει τθ 
ςυνεργατικι μάκθςθ, τον πειραματιςμό και τθν ομαδικι εργαςία.  Υποβοθκάει τθν ανάπτυξθ 
των διανοθτικϊν ικανοτιτων του παιδιοφ, παρζχοντασ δυνατότθτεσ ζρευνασ, παρατιρθςθσ, 
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ανάλυςθσ, ςφνκεςθσ και δθμιουργίασ. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν απόδοςθ προςωπικισ ςθμαςίασ 
ςτο κάκε παιδί ξεχωριςτά, ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ, τα χαρίςματα και τισ ανάγκεσ του,  
ςτθν αγάπθ, ςτθν υποςτιριξθ, ςτθν εμπιςτοςφνθ, ςτθν αποδοχι, ςτθν αςφάλεια και ςτο 
ςεβαςμό τθσ ατομικισ διαφορετικότθτασ, ιδιαιτερότθτασ και ετερότθτασ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν και των ςτόχων του Ολοιμερου 
Νθπιαγωγείου είναι θ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν και των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, με 
γνϊμονα το ςυμφζρον των μακθτϊν. 
 
Α. Τπουργικζσ Αποφάςεισ/Νόμοι ςχετικοί με τθ λειτουργία του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου 
 

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

 Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007, (ΦΕΚ1420/2007 τ.Βϋ), Υπουργικι Απόφαςθ: «Ωρολόγιο 
πρόγραμμα Ολοιμερου Νθπιαγωγείου» 

 Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006, (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Βϋ), ΚΥΑ: «Αρικμόσ νθπίων ανά τμιμα ςτα 
Νθπιαγωγεία» 

 Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340/2000 τ.Βϋ), Υπουργικι Απόφαςθ: 
«Κακοριςμόσ ειδικότερων κακθκόντων, αρμοδιοτιτων των Ρροϊςταμζνων των περιφερειακϊν 
υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντϊν και 
Υποδιευκυντϊν των Σχολικϊν Μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδαςκόντων» 

 Π.Δ. 200/ 98 (ΦΕΚ 161Α): «Οργάνωςθ και λειτουργία Νθπιαγωγείων» 

 Ν. 3518/2000, άρκρο 73, (ΦΕΚ 272/): «Αναδιάρκρωςθ των κλάδων του ταμείου ςυντάξεων και 
εργολθπτϊν δθμοςίων ζργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρφκμιςθ άλλων κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπ. 
Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ»  

  Φ.50/288/63058/Γ1/2-6-2011 Εγκφκλιο του Υπ.ΡΔΒΜΘ με κζμα: «Ρρογραμματιςμόσ 
λειτουργίασ Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων και ολοιμερων Νθπιαγωγείων 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.  Εγγραφζσ νθπίων 

 
Θ φοίτθςθ ςτο Νθπιαγωγείο, όςων νθπίων ςυμπλθρϊνουν ςτισ 31 Δεκεμβρίου του 

ζτουσ εγγραφισ θλικία 5 ετϊν, είναι υποχρεωτικι (Ν. 3518/06, ΦΕΚ 272/06 τ. Αϋ) . 
Θ λειτουργία των Ολοιμερων Νθπιαγωγείων εξετάηεται ςε επίπεδο ευρφτερθσ 

περιοχισ και λαμβάνεται μζριμνα, με τθν εποπτεία του Δ/ντι Εκπ/ςθσ και του Ρροϊςταμζνου 
Γραφείου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ φοίτθςθ όλων των νθπίων  ςε αυτά.  

 Θ/Ο Ρροϊςταμζνθ/οσ του Νθπιαγωγείου δζχεται όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ αιτιςεισ των 
γονζων για φοίτθςθ νθπίων ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα. Σε  περίπτωςθ υπεράρικμων 
τμθμάτων οι Ρροϊςτάμενοι των Νθπιαγωγείων ςυνεργάηονται με τουσ Ρροϊςταμζνουσ των 
Γραφείων Ρ.Ε., οι οποίοι επιλαμβάνονται των παραπάνω περιπτϊςεων με ςτόχο να 
ικανοποιιςουν τθ φοίτθςθ όλων των νθπίων ςτο Ολοιμερο Νθπιαγωγείο. Αυτό επιτυγχάνεται 
με τθ διευκόλυνςθ φοίτθςθσ οριςμζνων παιδιϊν ςε όμορο Ολοιμερο Νθπιαγωγείο. Εάν δε 
βρεκεί λφςθ ενθμερϊνεται εγγράφωσ ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ δίνει τθν 
ενδεδειγμζνθ λφςθ. 
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Τα νιπια πρϊτθσ θλικίασ εγγράφονται κατά απόλυτθ προτεραιότθτα. Πταν 
ικανοποιθκοφν οι εγγραφζσ όλων των νθπίων πρϊτθσ θλικίασ και παραμζνουν ακόμθ κενζσ 
κζςεισ, αυτζσ ςυμπλθρϊνονται από νιπια δεφτερθσ θλικίασ και αν οι αιτιςεισ είναι πολλζσ 
γίνεται κλιρωςθ (ΡΔ 200/98).  
 
Γ.  Λειτουργία Ολοιμερου Νθπιαγωγείου 

 
1. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ νθπίων για τθ λειτουργία του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ είναι 7 

μακθτζσ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (ιδιαίτερεσ τοπικζσ ςυνκικεσ, Ολοιμερα Νθπιαγωγεία 
απομακρυςμζνων περιοχϊν τθσ χϊρασ ι όταν ιδιαίτεροι λόγοι το επιβάλλουν), με ειςιγθςθ 
του/τθσ οικείου Σχολικοφ Συμβοφλου Ρροςχολικισ Αγωγισ και του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και 
απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των νθπίων για τθ λειτουργία 
του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ μπορεί να ορίηεται διαφορετικά.  

2. Κανζνα Ολοιμερο Νθπιαγωγείο δε κα αναςτείλει τθ λειτουργία του Ολοιμερου 
Ρρογράμματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που δε λειτοφργθςαν, ενϊ είχαν οριςτεί ωσ 
Ολοιμερα τα προθγοφμενα ζτθ) μθ εξαιρουμζνων και αυτϊν ςτα οποία δεν κατατζκθκαν 
ςχετικζσ δθλϊςεισ γονζων, αφοφ με τθ φροντίδα και τθν ζγκριςθ των Ρροϊςτάμενων αρχϊν 
είναι δυνατόν να φιλοξενιςει νιπια όμορων πλθκωρικϊν Ολοιμερων Νθπιαγωγείων.  

3. Σε περιπτϊςεισ που είναι αδφνατθ θ λειτουργία Ολοιμερου Νθπιαγωγείου, μπορεί αυτι να 
αναςταλεί για ζνα ζτοσ, με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Ρ.Ε και Δ.Ε., φςτερα από 
αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του Σχολικοφ Συμβοφλου Ρροςχολικισ Αγωγισ και του Διευκυντι 
Εκπαίδευςθσ. 

4. Οι Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ να υποβάλουν ςτθ Διεφκυνςθ Σπουδϊν Ρ.Ε. μζχρι 
14-10-2011 προσ ενθμζρωςθ, πίνακα των Ολοιμερων Νθπιαγωγείων, τα οποία με απόφαςι 
τουσ δε κα λειτουργιςουν ωσ Ολοιμερα και ςτον οποίο  να φαίνεται ο λόγοσ αναςτολισ του 
προγράμματοσ. 

5. Αν ςε ζνα Ολοιμερο Νθπιαγωγείο λειτουργεί εκτόσ του Ολοιμερου τμιματοσ και τμιμα του 
κλαςικοφ προγράμματοσ, τότε επιςθμαίνεται πωσ κάκε τμιμα λειτουργεί ωσ προσ το 
εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και το ωράριο ανεξάρτθτα από το άλλο. Σε περίπτωςθ που ο 
αρικμόσ των νθπίων ςε Ολοιμερο Τμιμα Νθπιαγωγείου είναι μικρότεροσ του προβλεπόμενου 
και ςτο κλαςικό τμιμα πολφ μεγάλοσ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ Νθπιαγωγοφσ, μετά από 
ςφμφωνθ γνϊμθ του Σχολικοφ Συμβοφλου Ρροςχολικισ Αγωγισ, να κατανζμουν τουσ μακθτζσ 
ςτα δφο τμιματα μζχρι τθ λιξθ του κλαςικοφ προγράμματοσ και να ςυνεχίηουν ςτο ολοιμερο 
πρόγραμμα, όςοι μακθτζσ ζχουν δθλϊςει ςυμμετοχι ςε αυτό.  

6. Πταν ςε μια περιοχι δεν υπάρχει κλαςικό τμιμα Νθπιαγωγείου (λειτουργοφν μόνο Ολοιμερα 
Νθπιαγωγεία) και υπάρχουν αιτιματα γονζων για φοίτθςθ νθπίων πρώτθσ θλικίασ ςε κλαςικό 
τμιμα, μπορεί να επιτραπεί μόνο για τα νιπια αυτά, με ςφμφωνθ γνϊμθ του  Διευκυντι Ρ.Ε., 
του Ρροϊςταμζνου Γραφείου Ρ.Ε. και του Σχολικοφ Συμβοφλου προςχολικισ αγωγισ, θ 
φοίτθςι τουσ ςε Ολοιμερο Τμιμα και θ αποχϊρθςι τουσ ςτισ 12:30. Ρροχπόκεςθ για τα 
παραπάνω είναι να υπάρχει υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα, ςτθν οποία κα αναφζρεται πωσ κα 
παραλαμβάνει το μακθτι ςτισ 12:30 κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, να μθ 
διαταράςςεται θ ομαλι λειτουργία των Ολοιμερων Νθπιαγωγείων κακϊσ και να μθ γίνει 
υπζρβαςθ του μζγιςτου αρικμοφ νθπίων ανά εκπαιδευτικό. 

7. Οι Ρροϊςτάμενοι των Νθπιαγωγείων είναι υπεφκυνοι για τθν παρακολοφκθςθ τθσ  φοίτθςθσ 
των μακθτϊν ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα. Σε κάκε περίπτωςθ αφξθςθσ ι μείωςθσ του αρικμοφ 
των μακθτϊν που παρακολουκοφν το πρόγραμμα του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου, κατά τθ 
διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, ενθμερϊνουν με ζγγραφό τουσ το Σχολικό Σφμβουλο, το 
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ι τον Ρροϊςτάμενο του Γραφείου.  
 

Στθν περίπτωςθ ςυνεχοφσ απουςίασ μακθτι ενόσ Ολοιμερου Τμιματοσ, θ 
Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου ενθμερϊνει εκ νζου τουσ γονείσ για τθν υποχρεωτικότθτα  
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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 θ Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου μπορεί να διαγράψει το 
νιπιο και να ενθμερϊςει το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ι τον Ρροϊςτάμενο Γραφείου . 

 
Δ. Ωρολόγιο  Πρόγραμμα του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου 

Χωρίσ πρωινι Ζώνθ (08.00-16.00).    Με πρωινι Ζώνθ (7.00-16.00) 
 

 Το Ωρολόγιο Ρρόγραμμα του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου ορίηεται με τθ με αρικμ. Φ. 
32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ 1420/2007 τ.Βϋ ) Υπουργικι Απόφαςθ.  

 Ολοιμερο Νθπιαγωγείο : Ο διδακτικόσ χρόνοσ που καλφπτει θ 1θ νθπιαγωγόσ  ορίηεται από τισ 
08.00 ζωσ τισ 12.00, ενϊ τθσ 2θσ νθπιαγωγοφ από τισ  11.45 ζωσ τισ 15.45. Ο χρόνοσ που 
διατίκεται για τθ   ςυνεργαςία των δφο νθπιαγωγϊν ορίηεται από τισ 11.45  ζωσ τισ 12.00.  

 Ολοιμερο Νθπιαγωγείο με λειτουργία Πρωινισ Ζώνθσ : Θ προςζλευςθ των νθπίων ςτθν 
Ρρωινι Ηϊνθ ξεκινά από τισ 7.00 και ολοκλθρϊνεται ςτισ 7.30.  Ο διδακτικόσ χρόνοσ που 
καλφπτει θ 1θ νθπιαγωγόσ  ορίηεται από τισ 07.00 ζωσ τισ 11.30, ενϊ τθσ 2θσ νθπιαγωγοφ από 
τισ  11.15 ζωσ τισ 15.45. Ο χρόνοσ που διατίκεται για τθ ςυνεργαςία των δφο νθπιαγωγϊν 
ορίηεται από τισ 11.15  ζωσ τισ 11.30.  

 Για τθ λειτουργία τθσ Πρωινισ-Προαιρετικισ ηώνθσ ςτο Ολοιμερο Νθπιαγωγείο     
απαιτείται θ ςυμμετοχι τουλάχιςτον 5 νθπίων πρώτθσ νθπιακισ θλικίασ, λαμβανομζνου 
πάντοτε υπόψθ και του κοινωνικοφ χαρακτιρα του κεςμοφ. Οι Διευκυντζσ Ρ.Ε. και οι 
Ρροϊςτάμενοι Γραφείων Ρ.Ε. είναι υπεφκυνοι για τθν επίβλεψθ λειτουργίασ τθσ Ρρωινισ 
Ηϊνθσ εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ. 

 Επιςθμαίνεται ότι ςε όςα Νθπιαγωγεία δεν λειτουργεί Ρρωινι Ηϊνθ, οι Νθπιαγωγοί με τθν 
ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, οφείλουν να ενθμερώςουν τουσ γονείσ των 
νθπίων/προνθπίων για τισ προχποκζςεισ λειτουργίασ τθσ (5 τουλάχιςτον νιπια πρώτθσ 
θλικίασ) και να δεχτοφν ςχετικζσ αιτιςεισ ενδιαφερομζνων.  
 

 
7:00- 8:00 

 Πρωινι – Προαιρετικι Ζώνθ 
(για τθ λειτουργία τθσ απαιτείται θ ςυμμετοχι 
τουλάχιςτον 5 νθπίων πρϊτθσ νθπιακισ θλικίασ) 

 
8:00 – 8:15 

 
8:00- 9:00 

Ρροςζλευςθ νθπίων 
Αυκόρμθτεσ Δραςτθριότθτεσ ςτισ γωνιζσ δραςτθριοτιτων 
Ρροςευχι 

                      9:00 – 9:30 
Συηιτθςθ,  Θμεριςιοσ Ρρογραμματιςμόσ 
δραςτθριοτιτων 

9:30 –10:30 Ανάπτυξθ Διακεματικϊν Δραςτθριοτιτων 

                      
10:30 -  11:15 

 
Ρρόγευμα – Διάλειμμα 

11:15  - 12:00 Αυκόρμθτεσ Δραςτθριότθτεσ ςτισ γωνιζσ δραςτθριοτιτων 
Ραιδαγωγικά Ραιχνίδια 

12:00 – 12:30 Ανάπτυξθ Διακεματικϊν Δραςτθριοτιτων 

12:30- 13:00 Διάλειμμα 

13:00- 13:45 Ρροετοιμαςία γεφματοσ – Γεφμα 
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13:45- 14:30 

 
Χαλάρωςθ – Φπνοσ 

 
14:30- 15:15 

Ανάπτυξθ Διακεματικϊν Δραςτθριοτιτων 

 
15:15- 15:45 

Συηιτθςθ 
Αξιολόγθςθ των Θμεριςιων Δραςτθριοτιτων 
Ρρογραμματιςμόσ τθσ επόμενθσ θμζρασ 
Ρροετοιμαςία για αποχϊρθςθ 

15:45 -16:00 Αποχϊρθςθ των νθπίων 

 

 Θ αποχϊρθςθ των νθπίων-προνθπίων γίνεται με ευκφνθ τθσ Νθπιαγωγοφ από 15:45 ζωσ και 
τισ 16:00 και ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο ΡΔ 200/98, άρκρα 7 και 11. Αποχϊρθςθ 
νθπίων πριν από τισ 15:45 δεν επιτρζπεται για κανζνα λόγο. 

 Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (προβλιματα υγείασ, ςοβαρά κοινωνικά ηθτιματα, κλπ) οι 
Ρροϊςτάμενοι Γραφείων Ρ.Ε. μποροφν να ειςθγθκοφν ςτουσ Διευκυντζσ Ρ.Ε. τθν πρόωρθ 
αποχϊρθςθ μακθτϊν. Θ ειςιγθςι τουσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από επαρκϊσ 
αιτιολογθμζνθ πρόταςθ για τθν πρόωρθ αποχϊρθςθ (π.χ. από τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά/πιςτοποιθτικά που κα ζχουν προςκομιςκεί από κρατικό νοςοκομείο αν 
πρόκειται για κζματα υγείασ) Στθν ειςιγθςθ κα πρζπει να αναφζρονται οι θμζρεσ ι/και οι 
ϊρεσ αποχϊρθςθσ του μακθτι από το Ολοιμερο Ρρόγραμμα. Τθν τελικι ζγκριςθ για τθν 
πρόωρθ αποχϊρθςθ μακθτι από το Ολοιμερο Ρρόγραμμα δίνει ο Διευκυντισ Ρ.Ε. τθν οποία 
κοινοποιεί ςτο αρμόδιο Γραφείο Ρ.Ε. και ςτισ αναφερόμενεσ ςχολικζσ μονάδεσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ άδειεσ για πρόωρθ αποχϊρθςθ κα δίνονται με φειδϊ και μόνο ςε ειδικζσ 
περιπτϊςεισ ϊςτε να μθν αλλοιωκεί ο χαρακτιρασ και ο ρόλοσ του Ολοιμερου Σχολείου. 

 Με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου (Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε.) είναι δυνατό να 
τροποποιείται θ ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ του Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ, αναλόγωσ των 
τοπικϊν ςυνκθκϊν, χωρίσ να μεταβάλλεται θ χρονικι διάρκειά του. 

Αλλαγζσ ςτο ωράριο και τροποποίθςθ του διδακτικοφ χρόνου μποροφν να γίνουν λόγω 
εκτάκτων καταςτάςεων για ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ ι ϊρεσ με απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ 
Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ι του οικείου Νομάρχθ, φςτερα από ειςιγθςθ του οικείου 
Ρεριφερειακοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου (Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε). 

 
Ε. Εκπαιδευτικό προςωπικό 

 
Κάκε τμιμα Ολοιμερου Ρρογράμματοσ ςτελεχϊνεται από δφο νθπιαγωγοφσ. Θ 

ανάλθψθ ωραρίου γίνεται με ομόφωνθ απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων. Οι κζςεισ των 
Νθπιαγωγϊν ςτα Νθπιαγωγεία είναι ενιαίεσ, χωρίσ να γίνεται διάκριςθ ςε κζςεισ για πρωινό ι 
απογευματινό ωράριο, για κλαςικό ι ολοιμερο πρόγραμμα και κατά ςυνζπεια όλεσ οι 
Νθπιαγωγοί  ζχουν τα ίδια δικαιϊματα ςτθν επιλογι προγράμματοσ και ωραρίου. Σε 
περίπτωςθ διαφωνίασ για τθν κατανομι των τμθμάτων, οριςτικι λφςθ δίνει ο/θ  Σχολικόσ 
Σφμβουλοσ προςχολικισ αγωγισ. 
 
Σ. υνεργαςία Νθπιαγωγών και ζλεγχοσ παρουςιών 

 
 Για τθν επιτυχία του προγράμματοσ του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου είναι απαραίτθτθ θ 
ςυνεργαςία των δφο Νθπιαγωγϊν. Κάτι τζτοιο ςυνεπάγεται από κοινοφ ςχεδιαςμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ με ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτα  
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Ρρογράμματα Σπουδϊν του Νθπιαγωγείου. Ρρωταρχικό μζλθμα είναι θ ενεργθτικι ςυμμετοχι 
των παιδιϊν και θ εφαρμογι των ςφγχρονων παιδαγωγικϊν μεκόδων. Οι Νθπιαγωγοί του 
Ολοιμερου Νθπιαγωγείου ςυντάςςουν από κοινοφ  προγραμματιςμό δραςτθριοτιτων, όπου 
περιγράφονται το είδοσ των δραςτθριοτιτων που κα υλοποιιςουν, ο τρόποσ προςζγγιςισ 
τουσ, τα κοινά ςθμεία των πρωινϊν και απογευματινϊν δραςτθριοτιτων, κλπ.. Στο τζλοσ κάκε 
διδακτικοφ ζτουσ ςυνεδριάηει ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων κάκε Νθπιαγωγείου, με κζμα:  
«Απολογιςμόσ ςχολικοφ ζτουσ». Κατά τθ ςυνεδρίαςθ όλοι οι Νθπιαγωγοί 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 
Νθπιαγωγϊν ςυντάςςεται ο ςυνολικόσ απολογιςμόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και υποβάλλεται  
από τθν Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου ςτθ/ο Σχολικό Σφμβουλο Ρροςχολικισ Αγωγισ, θ 
οποία/οσ τον λαμβάνει υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ-απολογιςμοφ τθσ (Φ. 
353.1./324/105657/Δ1/8-10-02, (ΦΕΚ 1340/2002 τ.Βϋ) ΥΑ, άρκρο 13). Οι Σχολικοί Σφμβουλοι 
Ρροςχολικισ Αγωγισ 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. 

Ρροκειμζνου ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπ.ΡΔΒΜΘ να υπάρχει ςαφισ εικόνα τθσ 
ςτελζχωςθσ και λειτουργίασ του Ολοιμερου Σχολείου υποχρεοφνται οι Ρροϊςτάμενοι των 
Νθπιαγωγείων 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 Ρροϊςτάμενοι των Νθπιαγωγείων να αποςτζλλουν ςτθν αρχι κάκε τριμινου, 
ςτον Ρροϊςτάμενο Γραφείου, ονομαςτικι κατάςταςθ των νθπίων που φοιτοφν ςτο Ολοιμερο. 
 
Ζ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

  
Το Ωρολόγιο Ρρόγραμμα ςυντάςςεται το πρϊτο δεκαιμερο του Σεπτεμβρίου από τθν 

Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου, ςε ςυνεργαςία με το διδακτικό προςωπικό και υποβάλλεται 
ςε τρία αντίγραφα ςτο Σχολικό Σφμβουλο Ρροςχολικισ Αγωγισ για κεϊρθςθ.  Ο Σχολικόσ 
Σφμβουλοσ επιςτρζφει ζνα κεωρθμζνο αντίγραφο ςτο Νθπιαγωγείο και ζνα αποςτζλλεται για 
ενθμζρωςθ ςτον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ι Ρροϊςτάμενο Γραφείου Ρ.Ε.  

Ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ, το Θμεριςιο Ρρόγραμμα Εκπαιδευτικϊν 
Δραςτθριοτιτων μπορεί να αναπροςαρμόηεται από τισ  Νθπιαγωγοφσ, φςτερα από 
ςυνεργαςία και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ/του Σχολικισ/οφ Συμβοφλου Ρροςχολικισ Αγωγισ 
(Φ. 32/190/81670/Γ1/20-7-07, ΦΕΚ 1420/07, τ. Βϋ Υ.Α.). 

Τα Ολοιμερα Τμιματα δε λειτουργοφν μόνο τισ θμζρεσ που ζχουν οριςκεί ωσ επίςθμεσ 
ςχολικζσ αργίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4, του Ρ.Δ 200/98 (ΦΕΚ 160, τ. Αϋ). Πλεσ τισ υπόλοιπεσ 
θμζρεσ λειτουργοφν κανονικά. 

 
Θ. Γεφμα – Ξεκοφραςθ 

 
Θ ϊρα του γεφματοσ ζχει παιδαγωγικι αξία. Οι Νθπιαγωγοί αξιοποιϊντασ τισ 

κακθμερινζσ εμπειρίεσ και τα διαφορετικά βιϊματα των μακθτϊν, τουσ παροτρφνουν να 
ςυμμετζχουν ενεργά ςτον προγραμματιςμό και ςτθν οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ του γεφματοσ 
(προετοιμαςία, ηζςταμα φαγθτϊν, κακαριότθτεσ, κλπ). Ταυτόχρονα ςυνεργάηονται με τουσ 
μακθτζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του γεφματοσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ομαλι διεξαγωγι του.  
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Θ παιδαγωγικι αξιοποίθςθ τθσ ϊρασ του γεφματοσ διευρφνει το πεδίο εμπειριϊν και γνϊςεων 
των παιδιϊν, δίνει  ςτα παιδιά τθν ευκαιρία να κατακτιςουν δεξιότθτεσ, να αναπτφξουν τθν 
αυτονομία τουσ, να επικοινωνιςουν και παράλλθλα να αποκτιςουν ςωςτζσ διατροφικζσ 
ςυνικειεσ και να κατακτιςουν αντίςτοιχουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ κατά τθν ϊρα του 
γεφματοσ. Θ Νθπιαγωγόσ φροντίηει ϊςτε θ αίκουςα που κα πραγματοποιείται το γεφμα να  
χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για αυτό το ςκοπό ι φροντίηει ϊςτε να παραδίδεται κακαρι 
μετά το γεφμα, αν πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ωσ αίκουςα διδαςκαλίασ. 

Στο Ολοιμερο Ρρόγραμμα προβλζπεται χρόνοσ για τθν ξεκοφραςθ των νθπίων μετά το 
γεφμα. Οι νθπιαγωγοί δθμιουργοφν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ ξεκοφραςθσ και χαλάρωςθσ, ςε ειδικά 
διαμορφωμζνο χϊρο - «γωνιά ξεκοφραςθσ». Θ γωνιά ξεκοφραςθσ δθμιουργείται ςε κατάλλθλο 
ςθμείο τθσ αίκουςασ και αποτελεί ζνα χϊρο ευχάριςτο και οικείο, ςτον οποίο τα παιδιά 
νιϊκουν αςφάλεια.  

Θ ϊρα τθσ χαλάρωςθσ και τθσ ξεκοφραςθσ ζχει παιδαγωγικι αξία, κακϊσ τα παιδιά  
εςωτερικεφουν κανόνεσ τθσ κοινωνικισ ηωισ,  μακαίνουν να αναγνωρίηουν και να 
αποδζχονται τισ ανάγκεσ των άλλων, μακαίνουν να αυτοπεικαρχοφν και να αναπτφςςουν 
αίςκθμα αλλθλεγγφθσ.   
 
Θ. υνεργαςία με τουσ γονείσ 
 

Με τθν ζναρξι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, αλλά και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, οι 
Νθπιαγωγοί καλοφν  τουσ γονείσ των μακθτϊν που παρακολουκοφν το Ολοιμερο Ρρόγραμμα 
και τουσ ενθμερϊνουν για τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του Ολοιμερου 
Νθπιαγωγείου, το πρόγραμμα  και τουσ ςτόχουσ του, τισ δραςτθριότθτεσ, τθν εφαρμογι 
ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ, κλπ.  

Στισ ςυγκεντρϊςεισ αυτζσ μπορεί να ηθτθκεί και θ ςυνδρομι των Σχολικϊν  Συμβοφλων  
Ρροςχολικισ Αγωγισ, των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ και των Ρροϊςταμζνων  των Γραφείων 
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.   
 
Ι. Θζματα υποδομών  
 

Θ Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου, ςε ςυνεργαςία με τισ άλλεσ νθπιαγωγοφσ, ορίηει τθν  
αίκουςα του Νθπιαγωγείου ςτθν οποία κα φιλοξενθκεί το τμιμα ι τα τμιματα του 
Ολοιμερου Ρρογράμματοσ. Ππου  κρίνεται απαραίτθτο χρθςιμοποιοφνται και οι χϊροι του 
Κλαςικοφ Τμιματοσ μετά τθ λιξθ του Κλαςικοφ Ρρογράμματοσ, ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι 
καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ παραμονισ των παιδιϊν ςτο Νθπιαγωγείο. Στισ περιπτϊςεισ που 
προκφψουν προβλιματα ενθμερϊνεται θ Σχολικι Σφμβουλοσ Ρροςχολικισ Αγωγισ, θ οποία 
επιλαμβάνεται όλων των ςχετικϊν κεμάτων. 

Το εποπτικό υλικό που διακζτουν τα Νθπιαγωγεία αξιοποιείται από το ςφνολο του 
διδακτικοφ προςωπικοφ. Συνεπϊσ, όλοι/εσ οι νθπιαγωγοί χρθςιμοποιοφν το εποπτικό υλικό 
που υπάρχει, χωρίσ να γίνεται διάκριςθ αν αυτό ανικει ςτο Κλαςικό ι ςτο Ολοιμερο Τμιμα. 

 
Θ παροφςα εγκφκλιοσ, με ευκφνθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου, να 

αναπαραχκεί και να διανεμθκεί ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι κα λάβουν γνϊςθ 
ενυπόγραφα. 
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Ραρακαλοφνται όλα τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ να φροντίηουν για τθν  πιςτι εφαρμογι 

των προαναφερομζνων. 
 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
      
Εςωτερικι Διανομι:  

                    Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
1. Γραφείο κ. Υπουργοφ 
2. Γραφείο κ. Αν. Υπουργοφ 
3. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ 
4. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 
5. Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα  

    Ενιαίου Διοικθτικοφ Τομζα Ρ.Ε & Δ.Ε     ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟ 
6. Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε 
7. Δ/νςθ ΡΟΔΕ 
8. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ 
9. Δ/νςθ Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ 
10. Δ/νςθ ΣΕΡΕΔ 
11. Γ.Ε.Ρ.Ο. 

12. Δ/νςθ Σπουδϊν Ρ.Ε. 

13. Δ/νςθ Σπουδϊν Δ.Ε.          
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