
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 
 

 Για τον Προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος 
 Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΗΝ 
 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 ( ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020) 
 

α) Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των 
γονέων/κηδεμόνων τους β) Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται οι μαθητές των οποίων 
εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους γ) Δικαίωμα 
εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα 
ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο δ) Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. 
αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ε) Επίσης εγγράφονται οι μαθητές, 
των οποίων οι γονείς ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, 
γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι κ.ά.) στ) Δύναται να 
συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (ΠΖ)(7:15-8:00), σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα 
αυτό (ΠΖ) δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο 
 ολοήμερο πρόγραμμα (εφόσον το δηλώσουν). 

 

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, 
 απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μόνο για λόγους που  
 κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί (π.χ. μετεγγραφές)!! 

 

 Παρακαλούνται ιδιαίτερα οι γονείς να καταθέτουν Αίτηση για το Ολοήμερο μόνο αν πραγματικά το χρειάζονται 
 διότι : 

  Πρέπει να γίνει σωστά και έγκαιρα ο προγραμματισμός των αναγκών της σχολικής μονάδας/της 
 Διεύθυνσης Εκπ/σης/ του Υπουργείου 

  Πρέπει να κατανεμηθούν ισοβαρώς οι τάξεις στα δύο κτήρια του σχολείου μας λαμβάνοντας υπόψιν και 
 τις αιτήσεις του Ολοήμερου 

 

 ΒΡΕΙΤΕ & ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΑΠΟ ΕΔΩ 
 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 

 

 ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΜΕΣΑ!!! 
 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ 

ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
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