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Άρθρο 11, Κεφ. Β 

 

B. Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Νηπιαγωγείου 

 

ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ    

       

7:45 - 08:30 45' 
Πρόωρη υποδοχή μαθητριών και μαθητών (προαιρετικό
πρόγραμμα) 

 

       
08:15- 08:30   Υποδοχή μαθητριών και μαθητών  

       

08:30-09:15 
1η διδακτική ώρα -
45' 

Ελεύθερο παιχνίδι - ενασχόληση στα κέντρα μάθησης 
(γωνιές) 

 

       

09:15- 10:00 
2η διδακτική ώρα -
45'* 

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το 
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων, πρόγευμα 

 

    
 

   
10:00- 10:45 Διάλειμμα  
   

10:45 - 11:30 
3η διδακτική ώρα -
45' 

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το 
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

 

    
 

   

11:30 - 12:10 
4η διδακτική ώρα -
40' * 

Ελεύθερο παιχνίδι - ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, 
ανατροφοδότηση (γωνιές) 

 

    
 

   

12:10-12:45 
5η διδακτική ώρα -
35' 

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το 
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Αναστοχασμός -
Ανατροφοδότηση- Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
και προγραμματισμός του επόμενου εργαστηρίου 

 

    
 

   
12:45-13:00 Προετοιμασία για Αποχώρηση  
     
13:00 Αποχώρηση  
     

 
  *Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας. Ο Νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να 
προσαρμόζει το χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο 
της τάξης. 
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ    

       

13:00-14:20 
1η διδακτική ώρα
ολοήμερου προγράμματος-
40' Προετοιμασία γεύματος/γεύμα 

 

  

   
2η διδακτική ώρα 
ολοήμερου προγράμματος-
40' 

Χαλάρωση/ύπνος/Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα
κέντρα μάθησης (γωνιές) 

 

     

14:20-15:00 
3η διδακτική ώρα 
ολοήμερου προγράμματος-
40' 

Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-
ΑΠΣ 

 

    
 

   

15:00-15:20 Διάλειμμα  

     
15:20-16:00 4η διδακτική ώρα 

ολοήμερου προγράμματος-
40' 

Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση  

    
 

   
15:45-16:00   Προετοιμασία για αποχώρηση  
       
16:00 Αποχώρηση  
     

  
 1. Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ξεκινά για όλα τα τμήματα 
στις 8:30 και εκτείνεται έως τις 13:00 (είκοσι πέντε -25- διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως), ενώ το προαιρετικό 
ολοήμερο πρόγραμμα εκτείνεται έως τις 16:00. 
2. Δύναται να λειτουργήσει πρόωρη υποδοχή, αν υπάρχουν αιτήσεις γονέων, από 7:45- 8:30 μόνο για τους 
μαθητές που επιλέγουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13:00-16:00). Ο ελάχιστος αριθμός για τη 
λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα πέντε (5) νήπια/προνήπια. 
3. Το Ε.Ω.Π.Δ. συντάσσεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το 
Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π.Δ. 
βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια, και στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των 
εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Το Ε.Ω.Π.Δ. 
υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει 
ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων: 
α) επισυνάπτεται στο Ε.Ω.Π.Δ. του Σχολείου, 
β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε 
νηπιαγωγείου το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να  αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από 
συνεργασία με τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων. 
4. Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση, δεν παραβιάζεται το εργασιακό και 
διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
5. Οι νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους 
τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο καθώς και την 
πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις 
ανάγκες των μαθητών. Οι δραστηριότητες που αφορούν τις μαθησιακές περιοχές του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 
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αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν να λάβουν τη μορφή Σχεδίου 
Εργασίας (project), θεματικής προσέγγισης ή διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων. Το παιχνίδι 
(ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο 
ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. 
6. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό 
πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την 
οριστική λύση δίνει ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών 
αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης 
του συλλόγου διδασκόντων, στην οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και 
στο ολοήμερο πρόγραμμα: 
α) κοινοποιείται στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, 
β) επισυνάπτεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ολοήμερου προγράμματος, 
γ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. 
7. Σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με 
τις εξής προϋποθέσεις: 
α) Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 5 
φοιτώντες μαθητές (νήπια/ προνήπια). Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία που έχουν κοινή σχολική περιφέρεια και 
κοινές εγγραφές λογίζονται ως ενιαία σχολική μονάδα και ανάλογα με τα τμήματα που λειτουργούν θα 
υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος. 
β) Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 10 
φοιτώντες μαθητές (νήπια- προνήπια). 
γ) Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 
14 φοιτώντες μαθητές (νήπια/ προνήπια). 
δ) Όταν ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων 
προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του Διευθυντή 
εκπαίδευσης. 
ε) Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή - προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, 
συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία διεύθυνση αναλυτική κατάσταση μαθητών που φοιτούν στο 
ολοήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής μαθητών. 
στ) Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι δυνατό να τροποποιείται η 
ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου αναλόγως των τοπικών ή άλλων 
συνθηκών χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους. 
8. Κατά την υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στα νηπιαγωγεία, οργανώνουν, συντονίζουν και 
διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών. 

 

 

 

 

 


