
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ 
Ενημέρωση γονέων για τη λειτουργία του διευρυμένου Ολοήμερου 
προγράμματος του σχολείου μας κατά το τρέχον σχολικό έτος 
 
Αγαπητοί γονείς, 

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά! Καλή δύναμη σε όλους και όλες! 

Από το σχολικό έτος 2022-2023 τίθεται σε εφαρμογή το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου (στο οποίο έχει ενταχθεί και το σχολείο 

μας) που αναπτύσσεται σε τρεις ζώνες και περιλαμβάνει: 

 Στην πρώτη (1η) ζώνη, «Μεσημβρινό γεύμα - Διατροφική αγωγή» (μία ώρα), Στη δεύτερη (2η) 

ζώνη, «Μελέτη – Προετοιμασία μαθητών» (δύο ώρες), και στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί 

Μαθητικοί Όμιλοι» (δύο ώρες). Το διευρυμένο Ολοήμερο επεκτείνεται έως τις 17:30 (από τις 

16:00 που ίσχυε μέχρι σήμερα), προσφέροντας επιπλέον στήριξη σε όσες οικογένειες το έχουν 

ανάγκη και στους εργαζόμενους γονείς. 

Στο τελευταίο δίωρο του προγράμματος (από τις 15.55 έως τις 17.30)  προβλέπεται η 

λειτουργία των σχολικών μαθητικών ομίλων, με περιεχόμενο που καθορίζεται κατά περίπτωση 

ανάλογα με τις διαθέσιμες ειδικότητες των εκπαιδευτικών που θα διατεθούν από τη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. 

Το καθημερινό πρόγραμμα του Ολοήμερου  θα έχει την ακόλουθη δομή. 

 

13.15- 13.20       Μετάβαση στην αίθουσα του Ολοήμερου

1η ΖΩΝΗ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΓΕΥΜΑ 

1η διδακτική 
ώρα  

13.20 – 14.00 
Γεύμα, Διατροφική 

Αγωγή 

 

 14.00 -14.10 Διάλειμμα  

2η ΖΩΝΗ- ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

2η διδακτική 
ώρα 

14.10  -14.55 Μελέτη, προετοιμασία  
1η αποχώρηση 

μαθητών/τριών 

 14.55 -15.05 Διάλειμμα  

3η διδακτική 
ώρα 

15.05  -15.50 Μελέτη, προετοιμασία  
2η αποχώρηση 

μαθητών/τριών 

 15.50-15.55 Διάλειμμα  

3η ΖΩΝΗ – ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 

4η διδακτική 
ώρα 

15.55  -16.40 
Σχολικοί μαθητικοί 

Όμιλοι 

 

 16.40-16.45 Διάλειμμα  

5η διδακτική 
ώρα 

16.45  -17.30 
Σχολικοί μαθητικοί 

Όμιλοι 

3η αποχώρηση 

μαθητών/τριών 

    

 Για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος του διευρυμένου ολοήμερου προγράμματος 

απαιτείται (για το σχολείο μας) η εγγραφή τουλάχιστον 10 μαθητών/τριών σε αυτό. 



         Οι μαθητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί στο Ολοήμερο πρόγραμμα (από τον Ιούνιο) και 

δεν επιθυμούν το νέο διευρυμένο ωράριο, διατηρούν την εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και τη 

δηλωθείσα στην αρχική τους αίτηση ώρα αποχώρησης. 

         Εφόσον, όμως, επιθυμείτε να παρακολουθήσουν τα παιδιά σας το νέο, διευρυμένο 

πρόγραμμα  του Ολοήμερου και να σχολούν στις 17.30, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη 

σχετική υπεύθυνη δήλωση (που επισυνάπτεται) και να την προσκομίσετε στο σχολείο ή να μας 

την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου mail@dim-gourn.ira.sch.gr  αυστηρά και 

μόνο μέχρι τη  Δευτέρα 12/9/2022.  

 Οι μαθητές/τριες που δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Ολοήμερο (κανονικό ή 

διευρυμένο) δεν απαιτείται να κάνουν καμία ενέργεια. 

 Οι μαθητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο και επιθυμούν να εγγραφούν τώρα 

είτε στο κανονικό (έως τις 14:55 ή 15:50) είτε στο διευρυμένο ωράριο (από 13:15 έως 17:30), 

απαιτείται να προσκομίσουν τη σχετική Δήλωση στο σχολείο.  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ (για την αποχώρηση) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  2810 762030 (κεντρικό κτίριο) 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  2810 762866 (κτίριο παραρτήματος) 

E-MAIL :  mail@dim-gourn.ira.sch.gr 

 

 

ΝΕΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   

https://dim-gourn.ira.sch.gr 
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