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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πύργος, 27 Σεπτεμβρίου  2017

Αριθ. Πρωτ. : 125

-------
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΠΡΟΣ : Τους/τις Διευθυντές/ριες - Προϊστα-
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ μένους/ες και Εκπαιδευτικούς των

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δημοτικών Σχολείων  της 2ης

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας

Σχολικός Σύμβουλος & τους Προϊσταμένους των Δημ. Σχολείων

2ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ηλείας

Αλποχωρίου & Ελαιώνα της 3ης Περιφ.
και των Δημ. Σχ. Σιμόπουλου, Βάρδας,
Κουρτεσίου & Εφύρας της 5ης

Περιφέρειας
Έ δ ρ ε ς τ ο υ ς

Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως 17
& Υψηλάντου ΚΟΙΝ : κ. Διευθυντή Πρωτοβάθμιας

Ταχ.Κώδικας : 271 00 ΠΥΡΓΟΣ Εκπαίδευσης Ηλείας
Πληροφορίες : Χολέβας Νικόλαος Π ύ ρ γ ο
Τηλέφωνα : 26210-40250
Fax : 26210-40257
E-mail : symdim-ilei1@dellad.pde.sch.gr

Web Site : http://users.sch.gr/nicholevas/site

ΘΘΕΕΜΜΑΑ ΕΕΓΓΚΚΥΥΚΚΛΛΙΙΟΟΥΥ
ΘΕΜΑ : «Σύνταξη Ωρολογίων Προγραμμάτων»



Θέμα : Σύνταξη Ωρολογίων Προγραμμάτων.

Για τη σύνταξη του Ω.Π. της σχολικής μονάδας (4/Θ και άνω) εφαρμόζονται οι οδηγίες του
άρθ. 11 του Π.Δ. 79/2017 για το πρωινό τμήμα και του άρθ.11, παρ.16 για το ολοήμερο.

Στις υπουργικές αποφάσεις αναφέρονται - για κάθε τύπο σχολείου και κάθε τάξη του - οι ώρες
λειτουργίας, η κατανομή των διδακτικών ωρών στα μαθήματα, η διάρκεια των διδακτικών ωρών και
τα διαλείμματα. Επιπλέον, επισημαίνουμε:

1. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα αποσταλεί στο γραφείο του Σχολικού Συμβούλου
πρέπει να συνοδεύεται από:

i) Πρακτικό κατανομής τάξεων (από 2/θέσια και άνω).
ii) Πρακτικό σύνταξης Ωρολογίου Προγράμματος με αναθέσεις ωρών & μαθημάτων (μόνο τα

4/θ και άνω σχολεία). Στο πρακτικό θα αναγράφονται όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, το
υποχρεωτικό τους ωράριο με βάση τα χρόνια υπηρεσίας ή την απόφαση διάθεσης της Δ/νσης Π.Ε. και
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πώς το ωράριο συμπληρώνεται (τμήμα/τα, διδακτικά αντικείμενα, ημέρες, ώρες). Για παράδειγμα:
ένας  εκπ/κός ΠΕ70 έχει Υ.Ω. 21 ώρες και το εξαντλεί στην τάξη του (Α΄),  δεύτερος εκπ/κός ΠΕ70 έχει
Υ.Ω. 24 ώρες, από τις οποίες διδάσκει 22 στην τάξη του (Β΄τάξη) και συμπληρώνει 2 ώρες στην Ε΄ τάξη
(Θρησκευτικά, την 5η ώρα της Τρίτης & την 6η ώρα της Πέμπτης) κ.ο.κ. Τα πρακτικά (i) και (ii), καθώς
και αυτό που αφορά στη λειτουργία του Ολοήμερου μπορεί να είναι ενιαία.

2. Σε περίπτωση που λειτουργεί Ολοήμερο, θα υποβληθεί και το αντίστοιχο Ωρολόγιο
Πρόγραμμα (σε 3 αντίγραφα). Εκτός από το Πρόγραμμα και το προβλεπόμενο αντίγραφο του
πρακτικού, παρακαλούμε να σταλεί και ονομαστική κατάσταση μαθητών στην οποία θα αναγράφεται
η τάξη τους, η παρακολούθηση στην πρωινή ζώνη και η ώρα αποχώρησης (βλέπε συνημμένο).  Στο
πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα κοινοποιείται και στον Σχολικό Σύμβουλο η προβλεπόμενη αναλυτική
κατάσταση των μαθητών οι οποίοι φοιτούν στο Ολοήμερο.

2.α. Για παιδαγωγικούς και διδακτικούς λόγους ενδείκνυται όλοι οι μαθητές
ανεξαρτήτου ώρα αποχώρησης από το Ολοήμερο να έχουν διδαχθεί το διδακτικό αντικείμενο
της μελέτης - προετοιμασίας.
3. Όταν προκύπτει μεταβολή προσωπικού, υποβάλλεται νέο πρόγραμμα (σε τρία

αντίγραφα) με επικαιροποιημένη την κατάσταση ωρών διδασκαλίας  και  τροποποιητικό πρακτικό.
4. Τα προγράμματα θα πρέπει να συμφωνούν με τις ώρες ή τα ημίωρα (στα ολιγοθέσια

σχολεία) που προβλέπονται για κάθε διδακτικό αντικείμενο.
5. Kάθε διδακτικό αντικείμενο διδάσκεται αποκλειστικά από έναν /μία εκπαιδευτικό του

κλάδου ΠΕ70 ή από έναν/μία εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας όταν πρόκειται για τα
μαθήματα των ειδικοτήτων που προβλέπονται στο πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά
αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής και η Ευέλικτη Ζώνη τα οποία μπορούν να ανατίθενται σε
περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς.

6. Το μάθημα της Γλώσσας προτείνεται να διδάσκεται σε δίωρο, ενιαίο την 1η & 2η ώρα ή
έστω την 3η & 4η ώρα και να μην διχοτομείται. Όπου παρουσιάζονται ανυπέρβλητα εμπόδια στη
σύνταξη του προγράμματος, λόγω της σύνθεσης του προσωπικού, θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας
συνεννόηση.

7. Στα πολυθέσια σχολεία (από 4/Θ και πάνω) οι εφημερεύοντες και το πρόγραμμα των
εφημεριών ορίζονται στην αρχή του σχολικού έτους με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Η
κατάρτιση του προγράμματος των εφημεριών, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την εφημερία στο
Ολοήμερο Πρόγραμμα, γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από πρόταση του
Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή του σχολείου, ο οποίος και έχει την εποπτεία της εφημερίας σε όλη τη
διάρκεια του διδακτικού έτους (άρθρο 12, παρ.3). Το πρόγραμμα των εφημεριών υποβάλλεται στον
Σχολικό Σύμβουλο.

8. Το Ω.Π. των 1/θεσίων, 2/θεσίων και 3/θεσίων δημοτικών σχολείων συντάσσεται
σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 83939/Δ1/24-5-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1800Β).

Υποδείγματα προγραμμάτων για ολιγοθέσια σχολεία με Ολοήμερο πρόγραμμα σας αποστέλλουμε με
το σχετικό συνημμένο αρχείο (αρχείο excel που περιέχει και τους τρεις τύπους σχολείων 1/Θ, 2/Θ,
3/Θ).

Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στα ολιγοθέσια σχολεία (πχ. Ολιγοθέσιο χωρίς Ολοήμερο)
θα είμαστε σε επικοινωνία.
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Σ.Σ.
1) Ωρολόγια Προγράμματα πρωινού & ολοήμερου (σε 3 αντίγραφα)
2) Πρακτικό κατανομής τάξεων (2/θ και άνω) (σε 1 αντίγραφο)
3) Πρακτικό σύνταξης Ω.Π. και ανάθεσης διδα-

κτικών αντικειμένων & ωρών (4/θ και άνω) (σε 1 αντίγραφο)
4) Πρακτικό για τη λειτουργία του ολοήμερου (σε 1 αντίγραφο)
5) Κατάσταση  μαθητών του ολοήμερου
6) Πρόγραμμα εφημεριών
Συνημμένα:
(1) Πρόγρ-4Θ Δημ. Σχ., ( 2) Πρόγρ-5Θ Δημ. Σχ., (3) Πρόγρ-6Θ και άνω Δημ. Σχ.
(Πηγή: http://users.sch.gr/klouvatos/)

(4) ΚατάστΜαθητώνΟλοημέρου_2017-18,  (5) Προγράμματα Ολιγοθέσιων Ολοήμερων Σχολείων (ένα
αρχείο).

Ο Σχολικός Σύμβουλος

Χολέβας Νικόλαος

Μπορεί
να είναι
σε μία
πράξη.


