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1. κ. Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας
2. κ. Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης  Μεσσηνίας       

 

Θέμα: «Δικαιολογητικά Παραμονής στο Νηπιαγωγείο»
Σχετ.:  α) Π.Δ. 200/1998   (ΦΕΚ 161Α/1998)  

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Π.Δ. 200 ΦΕΚ 161/13-8-1998), προβλέπεται η 
παραμονή για έναν επιπλέον χρόνο στο Νηπιαγωγείο νηπίων, τα οποία για σοβαρούς 
οικογενειακούς λόγους , λόγους υγείας, ή λόγους διαφόρων μαθησιακών δυσκολιών, δεν 
μπορούν  να  παρακολουθήσουν  την  Α΄  τάξη  του  Δημοτικού  Σχολείου.  Οι  λόγοι 
πιστοποιούνται  από  το  ΚΕΔΔΥ,  από  εγκεκριμένη  ιατροπαιδαγωγική  υπηρεσία  ή 
εγκεκριμένο κρατικό θεραπευτήριο. Επίσης, επανάληψη γίνεται όταν διαπιστώνεται από 
το Σχολικό Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής ότι το νήπιο παρουσιάζει δυσκολίες για να 
παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α΄ τάξης Δημοτικού. Η παραπάνω δυνατότητα δεν 
αφορά  στα  δίγλωσσα  παιδιά,  τα  οποία  εγγράφονται  στο  δημοτικό,  σύμφωνα  με  την 
ηλικία τους, εφόσον δε συντρέχει άλλος λόγος.

 Για την επαναφοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι απαραίτητο:

Να  συμπληρώσουν  και  οι  δυο γονείς  υπεύθυνη δήλωση –που  την  απευθύνουν  στο 
νηπιαγωγείο–, στην οποία θα ζητούν την επαναφοίτηση του παιδιού τους σύμφωνα με 
την παρακάτω δήλωση.

 Δηλώνω υπεύθυνα, ότι επιθυμώ την επαναφοίτηση του παιδιού μου   
 ………………………………….. ………………..........................................
 το οποίο γεννήθηκε στις ……………………………………........................ 
 επειδή (σε περίπτωση που δεν υπάρχει γνωμάτευση)…………………….. 
 .................................................................................................................
 για το σχολικό έτος……………………………………….............................
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 Στο γραφείο της σχολικής συμβούλου  πρέπει να αποστείλετε:
1) Διαβιβαστικό,  στο  οποίο,  να  αναφέρονται  τα  ονόματα  των  παιδιών  και  τα 
συνημμένα έγγραφα.
2) Ακριβές φωτοαντίγραφο  των   υπεύθυνων  δηλώσεων  (τα  πρωτότυπα  τα 
κρατάτε στο αρχείο του σχολείου) και
3) Φωτοαντίγραφο διάγνωσης, στην περίπτωση που υπάρχει. (Τα πρωτότυπα τα 
κρατάτε στο αρχείο του σχολείου)
4) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διάγνωση, ακριβές φωτοαντίγραφο της πρότασης 
των  νηπιαγωγών,  συνοδευόμενης  από την   περιγραφική  αξιολόγηση του  παιδιού (τα 
πρωτότυπα τα κρατάτε στο αρχείο του σχολείου) .

Θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη, ότι οι γονείς ή οι κηδεμόνες έχουν τον 
πρώτο λόγο για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Εμείς, ως εκπαιδευτικοί, έχουμε ηθικό 
χρέος να τους ενημερώσουμε για να γνωρίζουν το φάσμα του εκπαιδευτικού πλαισίου 
(επαναφοίτηση στο Ν/Γ, φοίτηση στο δημοτικό, φοίτηση σε Ν/Γ ή δημοτικό με τμήμα 
ένταξης ή παράλληλη υποστήριξη,  φοίτηση σε ειδικό σχολείο)  πριν αποφασίσουν.  Γι 
αυτό κάνουμε προσπάθεια, εάν συντρέχει λόγος, να πεισθούν και να επικοινωνήσουν οι 
ίδιοι με το ΚΕΔΔΥ.  

Παρακαλώ, σε περίπτωση που τίθεται θέμα  επαναφοίτησης, οι  Προϊσταμένες 
των Νηπιαγωγείων να προσκομίσουν ,το συντομότερο δυνατό, τα  δικαιολογητικά.

Δρ Τριανταφυλλιά  Νικολούδη
Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Π.Α.


	

