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Μαρούσι, 1-6-2020
Αρ. Πρωτ.: 66315 /Δ1

ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης
2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
(μέσω των Περιφερ. Δ/νσεων
Εκπ/σης)
3. Διευθύνσεις Π/θμιας Εκπαίδευσης
4. Σχολικές μονάδες Δημόσιας
& Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας
Εκπ/σης (μέσω των Δ/νσεων
Π/θμιας Εκπ/σης)

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκρότηση τμημάτων επαναλειτουργίας και τη
διαδικασία συγκρότησης τμημάτων Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 20202021 στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Σχετ. εγγρ.:
α) η με αρ. πρωτ. 63417/ΓΔ4/26-05-2020 εγκυκλίου με ΘΕΜΑ: «Επαναλειτουργία των σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,
β) η με αρ. πρωτ. Φ.6/55114/Δ1/13-05-2020 με ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα
Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021»,
γ) η με αρ. πρωτ Φ.6/55081/Δ1/13-05-2020 με ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα
Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021».
Σε απάντηση ερωτημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, διευκρινίζονται τα εξής:
Α. Σχετικά με τη συγκρότηση τμημάτων/υποτμημάτων επαναλειτουργίας των σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για τον καταμερισμό των μαθητών των τάξεων ή τμημάτων τάξεων με περισσότερους των (15)
μαθητών σε υποτμήματα ίσης δυναμικότητας που θα εφαρμόζουν εκ περιτροπής διδασκαλία, με
μέριμνα του Προϊστάμενου/ης-Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, η κατανομή
μαθητών/τριών γίνεται με αλφαβητική σειρά εφόσον ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες της
σχολικής μονάδας καθώς και άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η χωρητικότητα των
αιθουσών, τα αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε
συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο, κλπ.
Β. Σχετικά με το κεφ. Α. Διαδικασία Εγγραφών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων για το
σχολικό έτος 2020-2021, λόγω της παράτασης του διδακτικού έτους και προς διευκόλυνση των
αρμοδίων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρατείνονται οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης
των διαδικασιών συγκρότησης τμημάτων στα Νηπιαγωγεία και στην Α΄ τάξη Δημοτικού ως εξής:

α. Για τα Νηπιαγωγεία:
Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει, ύστερα
από την αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής, είτε για τη λειτουργία
περισσοτέρων τμημάτων, είτε για την κατανομή των μαθητών σε όμορα Νηπιαγωγεία με κριτήριο
τον τόπο κατοικίας τους και ενημερώνει αρμοδίως το Νηπιαγωγείο αποχώρησης και το
Νηπιαγωγείο υποδοχής.
Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες
που είχαν υποβάλει αίτηση εγγραφής του νηπίου τους στο νηπιαγωγείο αυτό σχετικά με το
σχολείο φοίτησης του τέκνου τους. Παράλληλα, αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές
σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών:
αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,
ββ) που θα παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα,
γγ) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους,
σύμφωνα με την περ. δ, του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
και με την παρ.1α, του άρθρου 204, του ν. 4610/2019 (Α΄70).
Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, συγκροτούνται τα τμήματα του Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος
2020 - 2021 (Πρωινό Υποχρεωτικό και Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα).
β. Για τα Δημοτικά Σχολεία:
Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, ύστερα από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας,
σύμφωνα με την σύμφωνα με την περ. δ, του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τη Δ/νση του σχολείου στο
οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση εγγραφής στην Α΄ Δημοτικού, για το σχολείο φοίτησης των
τέκνων τους. Παράλληλα, αναρτάται στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο,
ονομαστικός πίνακας των μαθητών/τριών:
α) που εγγράφονται στην Α΄ Δημοτικού και θα φοιτήσουν στο σχολείο,
β) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους,
σύμφωνα με την παρ.1α, του άρθρου 204, του ν. 4610/2019 (Α΄70).

PANAGIOTIS KASSIANOS
2020.06.01 14:02:25

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

PANAGIOTIS KASSIANOS
CN=PANAGIOTIS KASSIANOS
C=GR
O=Hellenic Public Administration Certification Services
E=pakassia@minedu.gov.gr

Public key:
RSA/1024 bits

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ζαχαράκη
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΠΕ, ΔΕ & Ειδικής Αγωγής, κ. Α. Γκίκα

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄ και Β΄
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Προσφύγων
Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Τμήμα Α’ (ΠΣ Myschool)
ΓΕΠΟ

