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ΘΕΜΑ:  Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2010-2011 
  

Ο προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2010-
2011 ολοκληρώνεται ως προς τα βασικά του σηµεία τον Ιούνιο του 2010 
και  λαµβάνει την οριστική  του µορφή το πρώτο δεκαήµερο του προσεχούς 
Σεπτεµβρίου, ώστε µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να µεγιστοποιούνται όλες 
εκείνες οι συνθήκες  που συµβάλλουν στην οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία κάθε 
σχολικής µονάδας. 

Ο προγραµµατισµός, ως µια διαδικασία συµµετοχική, στην οποία εµπλέκονται 
όλοι οι παράγοντες που µετέχουν στο εκπαιδευτικό έργο, (στελέχη της εκπ/σης, 
εκπαιδευτικοί, µαθητές,  κ.α) αξιοποιεί τις ενέργειές τους µε τον προσφορότερο και 
αποτελεσµατικότερο, κατά το δυνατόν τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τις συγκεκριµένες 
παραµέτρους  που απορρέουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε τοπικής κοινωνίας που 
στο σύνολό της συνθέτει την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 

Είναι γεγονός ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει κάθε σχολική 
µονάδα ξεχωριστά, µπορεί σε µεγάλο βαθµό να βελτιωθεί µέσα από τη συνεχή 
επιµόρφωση και  δραστηριοποίηση της σχολικής κοινότητας και των παραγόντων που 
τη συναποτελούν. 
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Με απώτερο στόχο τον έγκαιρο προγραµµατισµό της λειτουργίας των σχολικών 
µονάδων, για το επόµενο σχολικό έτος 2010-2011, παρακαλούµε να συµπληρωθούν οι 
συνηµµένοι πίνακες 1, 2, 3, 4 ως εξής: 
  
o        α. Ο πίνακας 1 συµπληρώνεται και υποβάλλεται από τους ∆ιευθυντές των 
Σχολείων µέχρι τις 21 Ιουνίου στα αρµόδια Γραφεία ή ∆/νσεις Π.Ε. 
  
o        β. Ο πίνακας 2 συµπληρώνεται και υποβάλλεται από τους/τις 
Προϊσταµένους/ες  των Νηπιαγωγείων  µέχρι τις 21 Ιουνίου στα αρµόδια Γραφεία ή 
∆/νσεις Π.Ε. 
  
o        γ. Οι  συγκεντρωτικοί πίνακες (3) και (4) συµπληρώνονται και υποβάλλονται 
από τα  Γραφεία Π.Ε - αφού ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων -  στις αρµόδιες 
∆ιευθύνσεις Π.Ε µέχρι τις 29 Ιουνίου. 
  
δ. Οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των Γραφείων 
ελέγχουν την κατανοµή των τµηµάτων, τη διάθεση του προσωπικού και αποστέλλουν 
τους συγκεντρωτικούς πίνακες σε τρία (3) αντίτυπα στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
Π.Ε και ∆.Ε µέχρι 12 Ιουλίου για έγκριση. 
  
ε. Οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Π.Ε και ∆.Ε, αφού ελέγξουν την ορθότητα των 
στοιχείων, εγκρίνουν τους πίνακες.  
Στη συνέχεια: 
  
o        1.Ένα εγκεκριµένο αντίγραφο αποστέλλουν στην οικεία ∆ιεύθυνση για πιστή 
εφαρµογή.  
o        2.Ένα αντίγραφο  κρατούν στο αρχείο τους για δική τους ενηµέρωση. 
o        3.Ένα αντίγραφο αποστέλλουν στη ∆ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης  του Υπ.Π∆ΒΜΘ. 
  

Ωρολόγια προγράµµατα 
               
          Τα ωρολόγια προγράµµατα των ∆ηµοτικών σχολείων συντάσσονται µε βάση: 

  
o        α. τη Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β΄), Υπουργική 
Απόφαση, µε θέµα: «Αναµόρφωση Ωρολογίων Προγραµµάτων στο ∆ηµοτικό Σχολείο». 
Ισχύει για τα 6/θέσια και άνω ∆ηµοτικά Σχολεία συµπεριλαµβανοµένου και του 
ολοήµερου προγράµµατος.  
o        β. τη Φ.51/154/77093/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β΄) Υπουργική 
Απόφαση, µε θέµα: «Αναµόρφωση Ωρολογίων Προγραµµάτων των  28 Ολοήµερων 
Πειραµατικών Σχολείων». 
o        γ. τη Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 (ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β΄) Υπουργική 
Απόφαση. Ισχύει για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια ∆ηµοτικά Σχολεία. 
o        δ. τη Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β΄) Υπουργική 
Απόφαση. Ισχύει για τα 3/θέσια ∆ηµοτικά Σχολεία. 
o        ε. τη Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325/2003, τ.Β΄) Υπουργική 
Απόφαση. Ισχύει για το ολοήµερο πρόγραµµα των 1/θεσίων, 2/θεσίων, 3/θεσίων, 
4/θεσίων και 5/θεσίων Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων. 
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o        στ. τη Φ.12.1/605/97282/Γ1/23-9-2005 ( ΦΕΚ 1376/ 2005, τ.Β΄) Υπουργική 
Απόφαση. Ισχύει για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια ∆ηµοτικά 
Σχολεία τα οποία εφαρµόζουν εναλλασσόµενο ωράριο. 
o        ζ. τη Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Ωρολόγια 
Προγράµµατα ∆ηµοτικών Σχολείων µε ενιαίο αναµορφωµένο εκπαιδευτικό 
Πρόγραµµα». Ισχύει µόνο για τα 800 ολοήµερα δηµοτικά σχολεία, τα οποία θα 
λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2010-2011 µε ενιαίο αναµορφωµένο  εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα.  
  
  

Τα προγράµµατα των Νηπιαγωγείων συντάσσονται µε βάση: 
  
 τη µε αριθµ. Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄) Υπουργική 
Απόφαση, µε θέµα: «Ωρολόγιο πρόγραµµα Νηπιαγωγείου και ολοήµερου 
Νηπιαγωγείου». 
Όλο το νοµοθετικό πλαίσιο (Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, 
Εγκύκλιοι) που διέπει τη λειτουργία των ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, 
καθώς και τη λειτουργία των Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων και Ολοήµερων 
Νηπιαγωγείων βρίσκεται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης 
Σπουδών του ΥπΠ∆ΒΜΘ. http://www.ypepth.gr/el_ec_page8330.htm. 
         
  

Έναρξη σχολικού έτους 2010-2011 και σχολικές µονάδες 
             

Νηπιαγωγεία 
  
           Η φοίτηση των νηπίων τα οποία µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου του 
2010  συµπληρώνουν ηλικία πέντε ετών, έχει γίνει πλέον υποχρεωτική, σύµφωνα µε 
το άρθρο 73 του Νόµου 3518/2006 (ΦΕΚ 272Α /2006). 
           Παρακαλούµε να ληφθεί µέριµνα για την εγγραφή και φοίτηση όλων των 
νηπίων πρώτης ηλικίας στα Νηπιαγωγεία, ώστε να µην υπάρχει νήπιο που δεν έχει 
εγγραφεί. 
             Σε όσα Νηπιαγωγεία, µετά την εγγραφή όλων των νηπίων πρώτης ηλικίας 
υπάρχουν κενές θέσεις, γίνονται δεκτά τα νήπια δεύτερης ηλικίας, (προνήπια) για την 
εγγραφή των οποίων εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆ 200/1998 (ΦΕΚ 161Α ). 
            Η πρωινή Ζώνη (7:00-8:00) λειτουργεί στα Ολοήµερα Νηπιαγωγεία µε την 
προϋπόθεση της συµµετοχής 5 τουλάχιστον νηπίων πρώτης ηλικίας (Φ. 
32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ 1420/ 8.8.2007 τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση. Στα 
συστεγαζόµενα Ολοήµερα Νηπιαγωγεία, εφόσον ο αριθµός είναι µικρός, 
συγκροτούνται κοινά τµήµατα. 
  
  

∆ηµοτικά Σχολεία 
  
            Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας ,το δεύτερο δεκαήµερο του 
Ιουνίου συνεδριάζει και διαµορφώνει τις διδακτικές, παιδαγωγικές και διοικητικές 
ενέργειες που θα ακολουθήσει στο πλαίσιο του προγραµµατισµού της επόµενης 
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σχολικής χρονιάς, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη την αποτίµηση της σχολικής χρονιάς 
που µόλις τελείωσε. 
  
Για το σχολικό έτος 2010-11, σχετικά µε τα διδακτικά βιβλία του ∆ηµοτικού Σχολείου, 
θα ανατυπωθούν:  
·       µε διορθώσεις: Γλώσσα A΄, Β΄ ,Γ΄, ∆,΄ Ε΄, ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού, Ανθολόγιο Α΄ 
& Β, Γ΄ & ∆΄ τάξης ∆ηµοτικού, Εικονογραφηµένο Λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης ∆ηµοτικού 
(θα κρατηθεί και θα χρησιµοποιηθεί και στις Β΄ & Γ΄ τάξεις ∆ηµοτικού), Λεξικό 
Ορθογραφικό-Ερµηνευτικό ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού (θα κρατηθεί και θα 
χρησιµοποιηθεί και στις Β΄ & Γ΄ τάξεις ∆ηµοτικού), Μελέτη Περιβάλλοντος Α,΄ Β΄, Γ΄, 
∆΄ τάξης ∆ηµοτικού, Θεατρική Αγωγή Ε΄ & ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού, Ιστορία Γ΄, ∆΄, Ε΄ 
τάξης ∆ηµοτικού, Θρησκευτικά Γ΄, ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού, Μαθηµατικά A΄, 
Β΄ ,Γ,΄ ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού, Φυσικά Ε΄, ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού, Γεωγραφία Ε΄, 
ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού, Φυσική Αγωγή A΄& Β΄, Γ΄& ∆, Ε΄& ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού, 
Εικαστικά A΄& Β΄ ,Γ΄ & ∆, Ε΄& ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις A΄-ΣΤ΄ 
τάξης ∆ηµοτικού, Μουσική Γ΄& ∆΄, Ε,΄ ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού, Οδηγός Νηπιαγωγού, 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄, ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού, Αγγλικά ∆,΄ Ε΄, ΣΤ΄ τάξης 
∆ηµοτικού, Οδηγός Ανάπτυξης ∆ιαθεµατικών ∆ραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης για τον Εκπαιδευτικό, Μουσικό Ανθολόγιο Α΄-ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού, 
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειµένων Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του δηµοτικού «Με Λογισµό και 
µ’ όνειρο». 
·         ως έχουν τα διδακτικά βιβλία: Βλέπω το σηµερινό κόσµο: Πολυθεµατικό Βιβλίο 
του ∆ηµοτικού Σχολείου για την Ευέλικτη Ζώνη και Βλέπω το σηµερινό κόσµο: 
∆ηµιουργικές-∆ιαθεµατικές ∆ραστηριότητες για την Ευέλικτη Ζώνη του ∆ηµοτικού 
Σχολείου  
  
·         Θα εκτυπωθούν τα εξής νέα βιβλία:  
o        Μουσική Α΄ - Β΄ τάξης ∆ηµοτικού,   
o        Ο ακανθούλης, Η µπουµπού και η µπαµπαλού, Η παρολυµπιάδα της χαράς 
(Προσχολική Εκπαίδευση), Το µικρό µου λεξικό 1, 2, 3, 4, Βιβλίο Γειά σας 1, 2, 3, 4 
Μαθητή, Βιβλίο Γειά σας 1, 2, 3, 4 ∆ασκάλου (∆ηµοτική Εκπαίδευση) για τις Τάξεις 
Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τµήµατα:  
  
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η έγκριση για ανατύπωση των εν χρήσει διδακτικών βιβλίων 
και για το σχολικό έτος 2010-2011:Νεοελληνική Γραµµατική της Ε΄ και Στ΄ τάξης 
∆ηµοτικού, Ιστορία ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού: «Στα Νεότερα Χρόνια». 
  
  

Ολοήµερο Σχολείο 
  

Προκειµένου το Ολοήµερο Σχολείο να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές απαιτήσεις, είναι απαραίτητο η οργάνωση και ο προγραµµατισµός 
λειτουργίας του να ξεκινήσει µε τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Οι ∆/ντές 
και το διδακτικό προσωπικό των σχολικών µονάδων, µε βάση την εµπειρία τους αλλά 
και τις προοπτικές και απαιτήσεις των Ολοήµερων Τµηµάτων, καλούνται έγκαιρα να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες για την συγκρότηση και οργάνωσή τους. Με την 
καθοδήγηση των Στελεχών Εκπαίδευσης και τηρώντας τα αναφερόµενα στους Νόµους, 
τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις σχετικές Εγκυκλίους του Υπ.Π∆ΒΜΘ να προβούν στις 
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απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία των Ολοήµερων 
Σχολείων.  

Βασικά σηµεία που αφορούν στη λειτουργία των Ολοήµερων Τµηµάτων και 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι τα παρακάτω: 
  
·          Στα Ολοήµερα Σχολεία (∆ηµοτικά-Νηπιαγωγεία) εγγράφονται οι µαθητές των 
οποίων οι γονείς έχουν καταθέσει αντίστοιχη δήλωση, ανεξάρτητα αν είναι 
εργαζόµενοι ή όχι. 
·          Οι Προϊστάµενοι/ες των Νηπιαγωγείων δέχονται όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις 
για εγγραφή µαθητών στα Ολοήµερα Νηπιαγωγεία. Στις περιπτώσεις µεγάλου αριθµού 
αιτήσεων, η/ο προϊσταµένη/ος του Νηπιαγωγείου κατόπιν συνεργασίας µε τον ∆/ντή 
Εκπαίδευσης θα επιλαµβάνεται των περιπτώσεων υπεράριθµων, ώστε να 
διευκολύνεται η φοίτησή τους σε όµορα Νηπιαγωγεία. 
·          Σε περίπτωση που ο αριθµός των νηπίων σε Ολοήµερο Τµήµα Νηπιαγωγείου 
είναι µικρότερος του προβλεπόµενου και στο κλασικό τµήµα πολύ µεγάλος, δίνεται η 
δυνατότητα στις Νηπιαγωγούς, µετά από σύµφωνη γνώµη του Σχολικού Συµβούλου 
Προσχολικής Αγωγής, να κατανέµουν τους µαθητές στα δύο τµήµατα µέχρι τη λήξη 
του κλασικού προγράµµατος και να συνεχίζουν στο ολοήµερο πρόγραµµα, όσοι 
µαθητές έχουν δηλώσει συµµετοχή σ΄ αυτό.  
·          Όταν σε µια περιοχή δεν υπάρχει κλασικό τµήµα Νηπιαγωγείου (λειτουργούν 
µόνο Ολοήµερα Νηπιαγωγεία) και υπάρχουν αιτήµατα γονέων για φοίτηση νηπίων 
πρώτης ηλικίας σε κλασικό τµήµα, µπορεί να επιτραπεί µόνο για τα νήπια αυτά, µε 
σύµφωνη γνώµη του  ∆ιευθυντή Π.Ε., του Προϊσταµένου Γραφείου Π.Ε. και του 
Σχολικού Συµβούλου προσχολικής αγωγής, η φοίτησή τους σε Ολοήµερο Τµήµα και η 
αποχώρησή τους στις 12:30. Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να υπάρχει 
υπεύθυνη δήλωση του γονέα στην οποία θα αναφέρεται πως θα παραλαµβάνει το 
µαθητή στις 12:30 καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να µην διαταράσσεται η 
οµαλή λειτουργία των Ολοήµερων Νηπιαγωγείων καθώς και να µην γίνει υπέρβαση 
του µέγιστου αριθµού νηπίων ανά εκπαιδευτικό.   
·          Η επιλογή των εκπαιδευτικών (Π.Ε. 70) που θα διδάξουν στο Ολοήµερο 
Πρόγραµµα  των  σχολείων  γίνεται µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, αφού 
ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο σχετικά µε την ανάληψη 
τµήµατος επί διετίας ή πέραν αυτής. 
·          Οι ∆/ντές και οι Προϊστάµενοι των ολοήµερων σχολείων (∆ηµοτικών και 
Νηπιαγωγείων) υποβάλλουν στον Προϊστάµενο του γραφείου, µαζί µε όλα τα 
προβλεπόµενα στοιχεία και ονοµαστική κατάσταση των µαθητών που παρακολουθούν 
το Ολοήµερο Πρόγραµµα, καθώς και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτά, κάθε 
τρίµηνο. 
·          Οι Προϊστάµενοι των Γραφείων εποπτεύουν τη λειτουργία των σχολικών 
µονάδων και ενηµερώνουν εγγράφως το ∆/ντή Εκπαίδευσης για κάθε µεταβολή σε 
µαθητικό δυναµικό. Για να επιτευχθεί ορθολογική διαχείριση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού και άριστη παιδαγωγική αξιοποίηση του Ολοήµερου Προγράµµατος, οι 
∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, οι Προϊστάµενοι Γραφείων Π.Ε. και οι Σχολικοί Σύµβουλοι, θα 
πρέπει να επισκέπτονται συχνά τα Ολοήµερα Σχολεία της περιοχής ευθύνης τους και 
να συνεργάζονται µε τους εκπαιδευτικούς για την καλύτερη λειτουργία των 
Ολοήµερων Τµηµάτων. 
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·          Οι Σχολικοί Σύµβουλοι ελέγχουν την εφαρµογή του Ωρολογίου προγράµµατος 
των ολοήµερων Σχολείων της περιοχής ευθύνης τους και ενηµερώνουν εγγράφως τον 
Προϊστάµενο Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης για κάθε µεταβολή.  
  
  

Κατανοµή τµηµάτων 
  

Η κατανοµή των τµηµάτων για το επόµενο διδακτικό έτος, όπου είναι δυνατόν, 
να γίνεται το δεύτερο δεκαήµερο του Ιουνίου, µετά από εισήγηση του ∆/ντή του 
σχολείου και απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν 
τον απαραίτητο χρόνο για την οργάνωση των µεθοδολογικών-παιδαγωγικών ενεργειών 
τους µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.  

Για την αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό λαµβάνονται υπόψη οι 
Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006  (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β) και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-
2006 (ΦΕΚ 1507, τ. Β΄) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών - Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Επισηµαίνεται ότι είναι παιδαγωγικά ορθό ο χρόνος ανάληψης τάξης ή τµήµατος 
από εκπαιδευτικό να µην υπερβαίνει τη συνεχόµενη διετία, καθώς επίσης οι 
εκπαιδευτικοί να µην αναλαµβάνουν τµήµατα, στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους. Η 
ανάληψη του ιδίου τµήµατος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόµενη χρονιά γίνεται 
µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, 
ειδικά αιτιολογηµένη και παιδαγωγικά τεκµηριωµένη και µε σύµφωνη γνώµη του 
Σχολικού Συµβούλου. Σηµειώνεται επίσης ότι δε θεωρείται παιδαγωγικά ορθή και 
ωφέλιµη η πολύχρονη παρουσία του ίδιου δασκάλου στο Ολοήµερο Πρόγραµµα του 
σχολείου. 

Στα Ολοήµερα Νηπιαγωγεία οι θέσεις των Νηπιαγωγών είναι ενιαίες, χωρίς να 
γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευµατινό ωράριο, για κλασικό ή ολοήµερο 
πρόγραµµα και κατά συνέπεια όλες οι Νηπιαγωγοί  έχουν τα ίδια δικαιώµατα στην 
επιλογή προγράµµατος και ωραρίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οµόφωνη 
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την κατανοµή των τµηµάτων, οριστική λύση 
δίνει ο/η  Σχολικός Σύµβουλος προσχολικής αγωγής. 

Συγκρότηση ολιγοµελών τµηµάτων γίνεται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις 
(µεγάλος αριθµός αλλοδαπών µαθητών κ.λ.π.), ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση 
του ∆ιευθυντή του σχολείου και σύµφωνη γνώµη του οικείου Σχολικού Συµβούλου, ο 
οποίος σε  συνεργασία µε το ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης  διαβιβάζει γραπτώς το αίτηµα 
για έγκριση στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε και ∆.Ε. 
  
  

Ωράριο εκπαιδευτικών 
  
             Όλοι οι εκπαιδευτικοί, συµπεριλαµβανοµένων των διευθυντών και 
υποδιευθυντών, εξαντλούν το διδακτικό τους ωράριο, όπως  προβλέπεται από το 
άρθρο 9 του Νόµου 2517/97 (ΦΕΚ 160Α )  

Οι ∆/ντές Εκπ/σης και οι Προϊστάµενοι των Γραφείων Π.Ε φροντίζουν ώστε να 
τηρείται το προβλεπόµενο διδακτικό ωράριο των εκπ/κών  χωρίς καµία παρέκκλιση.  

Επισηµαίνεται ότι σε καµία περίπτωση δεν παραβιάζεται η σχετική διάταξη του 
νόµου 1566 / 85, άρθρο 13, παρ.8, σύµφωνα µε την οποία ο εκπαιδευτικός δεν 
υποχρεούται να παραµείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών.  
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Οι ∆ιευθυντές δεν µπορούν να αναλάβουν προγράµµατα ενισχυτικής 
διδασκαλίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας. Μπορούν να αναλάβουν 
την πρωινή Ζώνη του ολοήµερου προγράµµατος, µόνον εφόσον δεν υπάρχει επιθυµία 
από άλλο εκπαιδευτικό και δε δηµιουργείται πρόβληµα στη διεύθυνση του Σχολείου. 

Στις περιπτώσεις που πλεονάζουν διδακτικές ώρες δασκάλων, αυτές διατίθενται 
κατά κύριο λόγο για την κάλυψη αναγκών του ολοήµερου προγράµµατος και στη 
συνέχεια για την κάλυψη αναγκών συστεγαζόµενου ή όµορου σχολείου ή την 
εφαρµογή προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.  

Επισηµαίνεται ότι οι ∆/ντές των σχολικών µονάδων φροντίζουν ώστε όλοι οι 
εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο  εντός του 
προβλεπόµενου 6ώρου (08:00-14:00 / 10:15-16:15). Συµπλήρωση ωραρίου σε 
προγράµµατα ολοήµερου σχολείου και ενισχυτικής διδασκαλίας γίνεται και από τους 
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.  

Η εφηµερία-επιτήρηση των µαθητών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 
13, παρ. 2 του Π.∆. 201/98,  τις µε αριθµ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, 
τ. Β΄) και Φ.12/620/61531/Γ1/3-5-2010ΥπουργικέςΑποφάσεις, τη µε αριθµ. 
πρωτ.Φ.350/12/59201/∆1/7-5-2008 Εγκύκλιο του Υπ.Π∆ΒΜΘ. 
  
  

∆ιδασκαλία µαθηµάτων 
  
Στα σχολεία που διδάσκεται η δεύτερη ξένη γλώσσα, ορίζεται ο ελάχιστος αριθµός των 
8 µαθητών για τη δηµιουργία τµηµάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης 
γλώσσας  εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.  
  Σε αποµονωµένα σχολεία καθώς και εκεί που επικρατούν ειδικές κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές συνθήκες και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του ∆ιευθυντή του 
σχολείου και έγκριση του ∆ιευθυντή Π.Ε., µπορούν να λειτουργούν τµήµατα δεύτερης 
ξένης γλώσσας µε 5 µαθητές.  
 Όταν δεν υπάρχει διαθέσιµος  εκπαιδευτικός της γλώσσας προτίµησης των µαθητών, 
τότε δίνεται η  δυνατότητα στους µαθητές να αλλάξουν την προτίµησή τους, µε την 
προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία των µαθητών της τάξης επιθυµεί να διδαχθεί τη 
γλώσσα για την οποία υπάρχει διαθέσιµος εκπαιδευτικός (Γαλλικά ή Γερµανικά).  
 Η Φυσική Αγωγή και η Μουσική, αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης 
ειδικότητας, διδάσκονται από δασκάλους. 
   Οι ώρες ενός γνωστικού αντικειµένου διδάσκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό και δεν 
διχοτοµούνται. Εξαίρεση αποτελεί η Αισθητική Αγωγή (Μουσική και τα υπόλοιπα 
αντικείµενα της Αισθητικής Αγωγής). 
  Στις Α΄ και Β΄ τάξεις, τα µαθήµατα διδάσκονται κυρίως από έναν εκπαιδευτικό 
εκτός  από το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, στην περίπτωση που διδάσκεται από 
εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας και της Μουσικής όταν υπάρχει δυνατότητα 
διάθεσης ωρών. Η παράµετρος αυτή λαµβάνεται υπόψη στην κατανοµή των Α΄ και Β΄ 
τάξεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί που τις αναλαµβάνουν  να εξαντλούν το ωράριό τους 
σε αυτές  και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν αντικειµενικές 
δυσχέρειες στη διαµόρφωση των ωρολογίων προγραµµάτων, λόγω της σύνθεσης 
προσωπικού (έτη υπηρεσίας κ.λ.π.), είναι δυνατή η ανάθεση διδασκαλίας σε άλλον 
εκπαιδευτικό του µαθήµατος της Αισθητικής Αγωγής, το οποίο στην περίπτωση αυτή 
χωρίζεται σε Μουσική Αγωγή και στα υπόλοιπα αντικείµενα της Αισθητικής Αγωγής.  
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Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων καλύπτουν το µάθηµα της ειδικότητας τους. Οι 
εκπαιδευτικοί ειδικότητας  Μουσικής καλύπτουν πρωτίστως το µάθηµα Μουσικής στις 
τάξεις  Γ΄, ∆΄, Ε΄ και Στ΄.  
Μόνο για τα 800 σχολεία του ενιαίου αναµορφωµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος 
στις τάξεις Α΄ και Β΄ που τα µαθήµατα της Μουσικής, της Θεατρικής Αγωγής, των 
Εικαστικών, των Αγγλικών και των Τ.Π.Ε. είναι υποχρεωτικά, διδάσκονται από τους 
αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (µε τις προϋποθέσεις που θέτει η µε αριθµ. 
Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 Υπουργική Απόφαση). 
Είναι παιδαγωγικά ορθό τα µαθήµατα Φυσικής, Μαθηµατικών, Μελέτης Περιβάλλοντος 
και Αγγλικών να διδάσκονται προαιρετικά σε συνεχόµενο δίωρο, µε τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
Την ίδια µέρα της εβδοµάδας µπορούν να διδάσκονται µαθήµατα σε δύο το πολύ 
συνεχόµενα δίωρα µε το ίδιο γνωστικό αντικείµενο (λ.χ. ένα δίωρο Γλώσσα και ένα 
δίωρο Φυσικά) 
Σε περίπτωση που επιλεγεί ένα συνεχόµενο δίωρο στα Μαθηµατικά θα πρέπει αυτό να 
εντάσσεται στις πρώτες ώρες του Ω.Π. 
Σε ένα συνεχόµενο δίωρο θα πρέπει να διδάσκεται µόνο µία διδακτική ενότητα του 
µαθήµατος. 
Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η επιλογή συνεχόµενων δίωρων στα προαναφερθέντα 
µαθήµατα να λειτουργεί σε βάρος της διδακτέας ύλης. 
Το συνεχόµενο δίωρο των Αγγλικών µπορεί να γίνεται µόνο στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄, µε 
την προϋπόθεση ότι το µάθηµα θα διδάσκεται µε βιωµατικές και διαθεµατικές 
δραστηριότητες και µε έµφαση στη µέθοδο Project. 
Σε ότι αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα, το συνεχόµενο δίωρο δεν είναι παιδαγωγικά 
ορθό, διότι αφενός οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου δεν έχουν τον απαιτούµενο 
χρόνο να εµπεδώσουν τη διδασκόµενη ύλη, αφετέρου αυτό αποβαίνει κουραστικό για 
αυτούς. Εξάλλου στην περίπτωση που το δίωρο της δεύτερης ξένης γλώσσας δεν 
πραγµατοποιηθεί για διάφορους λόγους, παρεµποδίζεται η οµαλή συνέχεια της 
εκµάθησης της γλώσσας αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η σχολική µονάδα 
είναι αποµονωµένη ή βρίσκεται σε αποµακρυσµένη περιοχή και η µετάβαση των 
καθηγητών από σχολείο σε σχολείο δεν είναι πάντα εφικτή, προκειµένου να µη 
διαταράσσεται η οµαλή συνέχεια της διδασκαλίας του, το δίωρο θα µπορούσε να είναι 
συνεχόµενο. 
  
  

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων 
  
Οι ∆ιευθυντές Π.Ε. σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους Γραφείων Π.Ε., 
λαµβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών µονάδων, µπορούν να 
διαθέτουν τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για τη συµπλήρωση ωραρίου τους είτε 
στο Πρωινό Πρόγραµµα όµορου σχολείου, είτε στο Ολοήµερο Πρόγραµµα πρωτίστως 
του σχολείου που υπηρετούν και κατόπιν όµορων σχολείων, µε σκοπό να 
εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων της περιοχής ευθύνης 
τους.  
Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε περισσότερα του ενός σχολεία, 
λαµβάνεται µέριµνα ώστε αυτοί να µην διδάσκουν την ίδια µέρα σε σχολεία µε 
διαφορετικό ωράριο (να µην διδάσκουν πρωί και απόγευµα). Σε κάθε περίπτωση 
λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν το διδακτικό τους 
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ωράριο  εντός του προβλεπόµενου 6ώρου -Νόµος 1566/85, άρθρο 13, παρ. 8- 
( Εκπαιδευτικός που αναλαµβάνει υπηρεσία στις 8.00 καλύπτει το διδακτικό του 
ωράριο έως τις 14.00 – εκπαιδευτικός που αναλαµβάνει υπηρεσία στις 10.15 καλύπτει 
το διδακτικό του ωράριο έως τις 16.15 κ.λ.π.).  
  
  

Παρουσία άλλων προσώπων στα σχολεία, αποχώρηση µαθητών 
  
Κατά την ώρα του µαθήµατος, δεν επιτρέπεται η παρουσία στην τάξη τρίτων 
προσώπων. Την ευθύνη για την τήρηση της νοµιµότητας φέρει ο ∆ιευθυντής του 
σχολείου και ο δάσκαλος της τάξης.  
Της παραπάνω απαγόρευσης εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παράλληλης στήριξης και 
των αναφεροµένων στο άρθρο 13, παρ. 4 του Π.∆. 201/98Π.∆.  Σε κάθε περίπτωση η 
παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο πραγµατοποιείται µε φειδώ, µε σωστή 
προπαρασκευή, συνδέεται µε την εφαρµογή παιδαγωγικών-πολιτιστικών 
προγραµµάτων και προϋποθέτει τη σύµφωνη γνώµη του ∆/ντή του σχολείου  και του 
οικείου Σχολικού Συµβούλου. 
                  Η αποχώρηση των µαθητών πραγµατοποιείται µε τη λήξη του διδακτικού 
ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση µαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού 
ωραρίου, γίνεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την ασφάλειά του (ενηµέρωση, σύµφωνη γνώµη γονέων ή 
κηδεµόνων-συνοδεία µαθητών). 
  
Καινοτόµα προγράµµατα 
  
Οι εκπαιδευτικοί των Νηπιαγωγείων και των ∆ηµοτικών σχολείων έχουν τη 
δυνατότητα, µε τη συνεργασία των ∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων, τη στήριξη 
της ∆ιεύθυνσης Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών 
∆ραστηριοτήτων και την καθοδήγηση των Σχολικών Συµβούλων και των υπευθύνων 
των καινοτόµων προγραµµάτων, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, να εκπονούν: 
  
o        Α. Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  
o        Β. Προγράµµατα Αγωγής Υγείας.  
o        Γ. Προγράµµατα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεµάτων. 
  
Οι Σχολικοί Σύµβουλοι έχουν την ευθύνη εφαρµογής, παρακολούθησης και στήριξης 
της Ευέλικτης Ζώνης. Κάθε δραστηριότητα που εφαρµόζεται στο χρόνο της Ευέλικτης 
Ζώνης εποπτεύεται από τους Σχολικούς Συµβούλους. Σε ότι αφορά τα προγράµµατα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών 
θεµάτων, Κυκλοφοριακής Αγωγής, κλπ που εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρµογής της 
Ευέλικτης Ζώνης, την επιστηµονική εποπτεία έχει ο οικείος Σχολικός Σύµβουλος και οι 
αντίστοιχοι υπεύθυνοι σε συνεργασία µαζί του διαµορφώνουν το µεθοδολογικό και 
γνωστικό πλαίσιο ανάπτυξης αυτών των προγραµµάτων. (Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-
2005, ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β΄, Υπουργική Απόφαση).  
  
Αντίγραφα των παραπάνω προγραµµάτων που υλοποιούνται στα σχολεία 
κοινοποιούνται στον οικείο Σχολικό Σύµβουλο. 
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           Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί, µε την καθοδήγηση των Σχολικών Συµβούλων 
έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν προγράµµατα Ενδοσχολικής ή ∆ιασχολικής 
Επιµόρφωσης, ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας,  καθώς και 
άλλα προγράµµατα και καινοτοµίες, σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις  του 
Υπ.Π∆ΒΜΘ., το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τα Παιδαγωγικά Τµήµατα των 
Πανεπιστηµίων που συνεργάζονται µε το Υπ.Π∆ΒΜΘ.  
             

Αντισταθµιστικοί - Υποστηρικτικοί θεσµοί 
  
Τα στελέχη της εκπαίδευσης, λαµβάνοντας υπόψη την πολυπολιτισµική διάσταση του 
σχολείου, καθώς και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές απαιτήσεις 
προβαίνουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να εφαρµόσουν, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, τα προβλεπόµενα αντισταθµιστικά-υποστηρικτικά προγράµµατα για 
αλλοδαπούς, παλιννοστούντες µαθητές και τσιγγανόπαιδες (ενισχυτική διδασκαλία, 
τάξεις υποδοχής,  φροντιστηριακά τµήµατα). 
  

Επιµορφωτικές δράσεις 
  
Οι Σχολικοί Σύµβουλοι οργανώνουν και υλοποιούν επιµορφωτικές συναντήσεις 
(παιδαγωγικές συσκέψεις, ηµερίδες και σεµινάρια) των εκπαιδευτικών των σχολείων 
της Περιφέρειάς τους, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Π.∆. 201/1998 
(ΦΕΚ 161 τ.Α΄)  στο άρθρο 12 του Π.∆ 200/1998 (ΦΕΚ  161 τ.Α΄), καθώς και στη µε 
αριθµ. Φ.353.1/324/105657/∆1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002, τ. Β΄), Υπουργική 
Απόφαση. Την αποκλειστική ευθύνη για την έγκριση των επιµορφωτικών 
συναντήσεων που οργανώνουν οι Σχολικοί Σύµβουλοι, έχουν ο Περιφερειακός 
∆ιευθυντής Π.Ε. και ∆.Ε. και ο Προϊστάµενος Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής 
καθοδήγησης Π.Ε. 
  

Αντιµετώπιση θεµάτων σχολικής µονάδας 
  

Τα επιµέρους θέµατα που προκύπτουν σε κάθε σχολική µονάδα και ο τρόπος 
αντιµετώπισής τους σε περίπτωση που δεν προβλέπονται από την παρούσα ή άλλες 
σχετικές διατάξεις θα αντιµετωπίζονται και θα επιλύονται ανάλογα µε το θέµα, µε τη 
συνεργασία του οικείου Σχολικού Συµβούλου ή του ∆/ντή Π.Ε, ή του Προϊσταµένου 
Γραφείου Π.Ε λόγω του ότι οι Υπηρεσίες του Υπ. Π∆ΒΜΘ δεν είναι δυνατόν να 
γνωρίζουν τις επιµέρους ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής µονάδας. 

Για κάθε θέµα που παρουσιάζεται στα σχολεία και δεν επιλύεται σύµφωνα µε 
όσα προαναφέρθηκαν, θα ενηµερώνεται άµεσα ο Περιφερειακός ∆/ντής Π.Ε & ∆.Ε από 
τους Σχολικούς Συµβούλους και τους ∆/ντές Εκπ/σης, ο οποίος και θα δίνει σχετικές 
οδηγίες για την αντιµετώπισή τους. 
                    Με ευθύνη των ∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων να λάβουν γνώση 
της Eγκυκλίου, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί. 
  

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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