
 

6ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ 

 Προχποκζςεισ για τθ λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ ςτο Ολοιμερο Δθμοτικό μασ 

χολείο : 

Α. Στα Ενιαίου Τφπου Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία δφναται να ςυγκροτθκεί και να λειτουργιςει 

τμιμα/τμιματα Ολοιμερου Προγράμματοσ με τισ εξισ προχποκζςεισ: 

1. Η φοίτθςθ των μακθτών που εγγράφονται ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτικι. 

2. Στθ ςυγκρότθςθ των τμθμάτων του Ολοιμερου Προγράμματοσ λαμβάνεται υπόψθ θ δθλωκείςα ϊρα 

αποχϊρθςθσ των μακθτϊν, που αναγράφεται ςτθ ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ των γονζων/κθδεμόνων 

κατά τθν εγγραφι τουσ. 

3. Η δθλωκείςα ώρα ενδιάμεςθσ αποχώρθςθσ παραμζνει θ ίδια, μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ. 

4. Ενδιάμεςθ αποχϊρθςθ των μακθτϊν μπορεί να γίνεται μετά το τζλοσ τθσ 2θσ ϊρασ του Ολοιμερου 

Προγράμματοσ (15.00), εφόςον ζχει κατατεκεί ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ των γονζων/κθδεμόνων. 

5. Σο ωράριο λειτουργίασ του Ολοιμερου Προγράμματοσ ιςχφει και παραμζνει το ίδιο μζχρι τθ λιξθ 

του διδακτικοφ ζτουσ. 

6. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ για τθ λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ (1θ, 2θ ι 3θ ϊρα) είναι 14 

φοιτώντεσ μακθτζσ.  

Στο Ολοιμερο Πρόγραμμα δφνανται να εγγράφονται: 

α) οι μακθτζσ των οποίων εργάηονται και οι δφο γονείσ, προςκομίηοντασ ςχετικι βεβαίωςθ του φορζα 

εργαςίασ τουσ ι κάρτα ανεργίασ, ςτθν περίπτωςθ που είναι άνεργοι. 

β) οι μακθτζσ, των οποίων οι γονείσ/κθδεμόνεσ ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ (μακθτζσ 

πολφτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μακθτζσ με γονείσ με χρόνιεσ πακιςεισ/ενταγμζνουσ ςε 

πρόγραμμα απεξάρτθςθσ/φυλακιςμζνουσ). 

7. Στθ φάςθ του προγραμματιςμοφ και ςυγκρότθςθσ του/των τμιματοσ/τμθμάτων ολοιμερου, 

λαμβάνεται υπόψθ κατά προτεραιότθτα τθ φοίτθςθ των μακθτϊν των οποίων εργάηονται και οι δφο 

γονείσ. 

Β. Δφναται να ςυγκροτείται τμιμα Πρόωρθσ Υποδοχισ μακθτϊν (7:00-8:00) ςε ςχολεία όπου διαπιςτϊνεται 

ςχετικι ανάγκθ. Στο τμιμα αυτό δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν μακθτζσ οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι και 

φοιτοφν ςτο ολοιμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάηονται και οι δφο γονείσ. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ για τθ 

λειτουργία του τμιματοσ Πρόωρθσ Υποδοχισ μακθτϊν είναι 10 μακθτζσ.  

Γ. τθν περίπτωςθ που ο αρικμόσ των φοιτώντων μακθτών ςτο/α ολοιμερο/α τμιμα/τα κακώσ και ςτο 

τμιμα Πρόωρθσ Τποδοχισ κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ δεν πλθροί τισ παραπάνω 

προχποκζςεισ, τότε αναςτζλλεται θ λειτουργία του.  

Ζντυπα και διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτθ λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ/Σμιματοσ 

Οι μακθτζσ τθσ Α΄ τάξθσ εγγράφονται ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ-

διλωςθσ των γονζων/κθδεμόνων τουσ. Ζωσ τισ 29-05-2020 κα πρζπει να ζχει κατατεκεί ςυμπλθρωμζνο από 

τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν του ςχολείου μασ, που επικυμοφν να εγγράψουν τα παιδιά 

τουσ ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα, το παρακάτω ζντυπο: 

«ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ» 

ε περίπτωςθ υποβολισ εκπρόκεςμθσ αίτθςθσ εγγραφισ ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα των ςχολικών 

μονάδων, μετά τισ 29 Μαΐου 2020, απαιτείται θ γραπτι ζγκριςθ του οικείου Διευκυντι Π.Ε. και μόνο για 

λόγουσ που κρίνονται ιδιαίτερα ςοβαροί. 

ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ (2310650852) 

 ταυροφπολθ 14/5/2020 
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