
ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ (1)

……………… ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ …………………………………………………

● ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

Βεβαίωση πατέρα:
Βεβαίωση μητέρας:

●

Ονοματεπώνυμο γονέων: …………1. …………………………………………………………………………
…………2. …………………………………………………………………………

Όνομα μαθητή/ τριας: …………………………………………………τάξη………….

…………………………………………………τάξη………….

…………………………………………………τάξη………….

…………………………………………………τάξη………….

●

14:00
14:40
15:30
16:15

●

1. …………………………………………

2. …………………………………………

3. …………………………………………

………………………………………………………2012

Ο/ Η Αιτ……………- Δηλ………………………

……………………………………………………………

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:
α. Προετοιμασία για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας
β. Αγγλική Γλώσσα (Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄τάξεις)
γ. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
δ. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΟΝΕΩΝ/ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχει/χουν το/α παρακάτω τέκνο/α μου στο πρόγραμμα του Ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου:

Δηλώνω ότι επιθυμώ η ώρα αποχώρησης του/ των τέκνου/ων μου από το πρόγραμμα του Ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου να είναι (σημειώσατε με Χ την επιθυμητή ώρα):

Δηλώνω ότι επιθυμώ το/α παραπάνω τέκνο/α μου να παρακολουθήσει/ουν την 
πρωινή προαιρετική ζώνη 07:00 - 08:00 (συμπληρώνετε ΝΑΙ/ ΟΧΙ).

Προκειμένου να διευκολυνθεί το σχολείο στη σύνταξη του προγράμματος, σας κάνω γνωστό ότι επιθυμώ να ενταχθούν 
σε αυτό και τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα με τη σειρά προτεραιότητας που τα δηλώνω (μπορούν να δηλωθούν 
μέχρι τρία από τα αναγραφόμενα αντικείμενα:)

Προαιρετικά διδακτικά αντικείμενα από τα οποία οι 
γονείς μπορούν να επιλέξουν και να δηλώσουν: 
Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, 
Χορός                                                                                
     (Η τελική επιλογή των προαιρετικών μαθημάτων θα 
γίνει από το σχολείο.)

Η φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική μέχρι την ώρα αποχώρησης που έχει δηλωθεί από την αρχή 
του σχολικού έτους.

Ο Αθλητισμός εντάσσεται υποχρεωτικά στα προγράμματα των Α΄και Β΄τάξεων, ενώ για τις Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις 
αποτελεί προαιρετικό διδακτικό αντικείμενο.



ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ (2)

……………… ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ …………………………………………………

●

(συμπληρώνετε ΝΑΙ/ ΌΧΙ)

●

(συμπληρώνετε ΝΑΙ/ ΌΧΙ)

Ονοματεπώνυμο γονέα: ……………………………………………………………………………………

Όνομα παιδιού:
(σημειώσατε με Χ) ΝΗΠΙΟ ΠΡΟΝΗΠΙΟ

(σημειώσατε με Χ) ΝΗΠΙΟ ΠΡΟΝΗΠΙΟ

(σημειώσατε με Χ) ΝΗΠΙΟ ΠΡΟΝΗΠΙΟ

(σημειώσατε με Χ) ΝΗΠΙΟ ΠΡΟΝΗΠΙΟ

………………………………………………………2012

Ο/ Η Αιτ……………- Δηλ………………………

……………………………………………………………

Η φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική μέχρι τη λήξη του.

Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχει/χουν το/α παρακάτω τέκνο/α μου στο πρόγραμμα του Ολοήμερου 
Νηπιαγωγείου (αποχώρηση 15.45 - 16.00) :

Δηλώνω ότι επιθυμώ το/α παραπάνω τέκνο/α μου να παρακολουθήσει/ουν την πρωινή                         
προαιρετική ζώνη 07.00 - 08.00:

1. ……………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………………..



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ 

……………… ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ …………………………………………………

●

Ονοματεπώνυμο γονέα: ……………………………………………………………………………………

Όνομα μαθητή/ τριας: …………………………………………………τάξη………….

…………………………………………………τάξη………….

…………………………………………………τάξη………….

…………………………………………………τάξη………….

●

●

15:30
16:15

……………….. 1. Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών)
……………….. 2. Αγγλικά
……………….. 3. Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (μόνο για την Ε΄και ΣΤ΄τάξη)
……………….. 4. Αθλητισμός
……………….. 5. Εικαστικά
……………….. 6. Θεατρική Αγωγή
……………….. 7. Μουσική
……………….. 8. Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων

(Η τελική επιλογή των προαιρετικών μαθημάτων θα γίνει από το σχολείο.)

………………………………………………………2012

Ο/ Η Αιτ……………- Δηλ………………………

……………………………………………………………

Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχει/χουν το/α παρακάτω τέκνο/α μου στο πρόγραμμα του Ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου:

Δηλώνω ότι επιθυμώ το/α παραπάνω τέκνο/α μου να παρακολουθήσει/ουν την πρωινή 
προαιρετική ζώνη 07:00 - 08:00  (προσέλευση 07:00 - 07:15) (συμπληρώνετε ΝΑΙ/ ΟΧΙ).

Δηλώνω ότι επιθυμώ η ώρα αποχώρησης του/ των τέκνου/ων μου από το πρόγραμμα του Ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους να είναι (σημειώσατε με Χ την επιθυμητή ώρα):

Προκειμένου να διευκολυνθεί το σχολείο στη σύνταξη του προγράμματος, σας κάνω γωνστό ότι επιθυμώ να ενταχθούν σε 
αυτό και τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα με τη σειρά προτεραιότητας που τα δηλώνω (μπορούν να δηλωθούν μέχρι 
δύο από τα αναγραφόμενα αντικείμενα:)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. …………………………………………………

Σχολικό Έτος 2012 - 2013

…………… ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………….

Τμήματα Ολοήμερου:* Σύνολο ωρών:*

Ώρες που απαιτούνται για: (α) το δάσκαλο
                                             (β) τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΩΡΕΣ*
1. Τ.Π.Ε.
2. Αγγλικά
3. Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (μόνο για τις Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις)
4. Αθλητισμός
5. Εικαστικά
6. Θεατρική Αγωγή
7. Μουσική
8. Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων
Σύνολο:

………………………………………………………2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

……………………………………………………………

● Για 4 και 5 τμήματα, ένας δάσκαλος και επιλογή πέντε (5) τουλάχιστον διδακτικών αντικειμένων.
● Για 6 τμήματα, δύο δάσκαλοι και επιλογή έξι (6) τουλάχιστον διδακτικών αντικειμένων.

Μελέτη:

Όλα τα διδακτικά αντικείμενα μπορούν να διδαχθούν 1-5 ώρες για κάθε τμήμα Ολοήμερου.

* Ο υπολογισμός των ωρών θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και τις Εγκυκλίους του 
Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. που αφορούν τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα:

● Μέχρι 3 τμήματα, ένας δάσκαλος και επιλογή τριών (3) τουλάχιστον διδακτικών αντικειμένων.

● Μέχρι πέντε (5) τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος διατίθενται δέκα (10) ώρες συνολικά, οι οποίες προτείνεται να 
γίνονται κυρίως στην Α΄και Β΄ τάξη. Σε περίπτωση που η Α΄και Β΄ τάξη στο Ολοήμερο λειτουργούν σε κοινό τμήμα, 
προτείνεται να διατίθενται πέντε (5) ώρες για το συγκεκριμένο τμήμα και οι υπόλοιπες πέντε (5) ώρες με απόφαση 
του συλλόγου διδασκόντων στα υπόλοιπα τμήματα.

● Για έξι (6) τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος προτείνονται συνολικά δεκαπέντε (15) ώρες: πέντε (5) ώρες 
στην Α΄ τάξη, πέντε (5) ώρες στη Β΄ τάξη και οι υπόλοιπες ώρες διατίθενται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων 
στα υπόλοιπα τμήματα.
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