ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ , ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Βακμόσ Αςφαλείασ:
Να διατθρθκεί μζχρι:
Βακμόσ Προτεραιότθτασ

----ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΗ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΜΗΜΑΣΑ Β’ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
----Ταχ. Δ/νςθ
Τ.Κ. – Πόλθ
Ιςτοςελίδα
Πλθροφορίεσ
Τθλζφωνο
FAX

: Ανδρζα Παπανδρζου 37
: 15180 – Μαροφςι
: http://www.minedu.gov.gr
: Γ. Μαγουλά Π. Παλτηισ
: 210 3442112 210 344 2091
: 210 344 2765

Μαροφςι 9/9/2016
Αρικ. Πρωτ. 145867/ΓΔ4

ΠΡΟ:
1. Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ
2. Ιδιωτικζσ Σχολικζσ Μονάδεσ (μζςω των οικείων
Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ)

« Διευκρινίςεισ ςχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων»
Μετά τθ δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ 159 τ. Αϋ του ν. 4415/2016, όςον αφορά ςτα κζματα οργάνωςθσ και
λειτουργίασ των ιδιωτικϊν ςχολικϊν μονάδων ςάσ διευκρινίηουμε τα ακόλουκα:
Α) Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδαςκαλίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ ςαράντα (40) ϊρεσ
και περιλαμβάνει : α) το
υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται ςτισ Υ.Α.
130272/Δ1/5-8-2016, (ΦΕΚ 2670Βϋ) για τα Νθπιαγωγεία, Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1/11-5-2016, (ΦΕΚ 1324Βϋ)
για τα Δθμοτικά Σχολεία, Υ.Α. 93381/Δ2/07-06-2016, (ΦΕΚ 1640Βϋ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υ.Α.
121072/Δ2/22-02-2016, (ΦΕΚ 2449Βϋ) για τα Γυμνάςια, το ν. 4186/2013, (ΦΕΚ 193 Αϋ) για τθν Αϋ και Βϋ
τάξθ Γενικοφ Λυκείου, το ν.4327/2015, (ΦΕΚ 50 Αϋ) για τθ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου β) πρόςκετεσ
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ επιπλζον του ωρολογίου προγράμματοσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτισ Υ.Α.
99118/Δ1/30-6-2016, (ΦΕΚ 1956 Βϋ)για τθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και Υ.Α. Φ8/53470/Δ2/22-4-2015,
(ΦΕΚ 688 Β’) για τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Οποιεςδήποτε άλλεσ δράςεισ πζραν των ςαράντα (40)
ωρών θεωρούνται προαιρετικζσ.
Β) Η παρουςία των εκπαιδευτικϊν ςτα ιδιωτικά ςχολεία περιλαμβανομζνου του διδακτικοφ τουσ
ωραρίου κακϊσ και όλων των δράςεων πζραν αυτοφ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει τισ τριάντα
(30) ϊρεσ τθν εβδομάδα για εκπαιδευτικοφσ με πλιρεσ ωράριο και το ανάλογο κλάςμα επί των
τριάντα (30 ) ωρϊν για εκπαιδευτικοφσ με μειωμζνο ωράριο .
Γ) Το ωσ άνω εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των ιδιωτικϊν ςχολείων και για τισ δφο βακμίδεσ
εκπαίδευςθσ αποφαςίηεται από τον/τθν
Διευκυντι /Διευκφντρια του ιδιωτικοφ ςχολείου ςε
ςυνεργαςία με το Σφλλογο Διδαςκόντων και τον υπεφκυνο Σχολικό Σφμβουλο και κεωρείται από τον
αρμόδιο Σχολικό Σφμβουλο ςε τρία αντίγραφα ( για το ςχολείο , τον ςχολικό ςφμβουλο και τον οικείο
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ).
Δ) Επιςθμαίνεται ότι τα προαναφερόμενα ςχετικά με τθν ζγκριςθ του εβδομαδιαίου ωρολογίου
προγράμματοσ των ιδιωτικϊν ςχολείων δθλϊνονται ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ μαηί με τον
αρικμό των τμθμάτων , των διδαςκόντων, των μακθτϊν και των ωρϊν διδαςκαλίασ και αφοροφν όλουσ
τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ ι των τάξεων των ιδιωτικϊν ςχολείων για τα οποία χορθγείται. Ομοίωσ και
οι άλλεσ προαιρετικζσ δράςεισ υπόκεινται ςτθν παραπάνω διαδικαςία ζγκριςθσ.

Ε) Σε περίπτωςθ κατάργθςθσ τάξεων ι τμθμάτων, κακϊσ και αν οι ϊρεσ διδαςκαλίασ εκτόσ μακιματοσ
δεν επαρκοφν, προκειμζνου οι εκπαιδευτικοί να καλφψουν το ωράριο του διοριςτθρίου τουσ, ανατίκενται
ςτουσ εν λόγω εκπαιδευτικοφσ άλλεσ ςχολικζσ δράςεισ και δραςτθριότθτεσ ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ
ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, όπωσ ενιςχυτικι διδαςκαλία, πρόςκετθ διδακτικι ςτιριξθ, ενίςχυςθ τθσ
γλωςςομάκειασ, ςυντονιςμόσ κλάδου ι άλλθσ ομάδασ εκπαιδευτικϊν, διοργάνωςθ ακλθτικϊν,
πολιτιςτικϊν, καλλιτεχνικϊν και άλλων δράςεων, ανάκεςθ ωρϊν ωσ υπευκφνων εργαςτθρίων ι
διοικθτικό ζργο, προκειμζνου να ςυμπλθρϊςουν το υποχρεωτικό τουσ ωράριο.
ΣΤ) Δεν επιτρζπεται θ ςυςτζγαςθ ιδιωτικοφ ςχολείου με φροντιςτιριο και κζντρο ξζνων γλωςςϊν.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ

Εςωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο κ. Υπουργοφ
Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα
Γενικι Διεφκυνςθ Σπουδϊν Αϋκμιασ και Βϋκμιασ Εκπαίδευςθσ
Διεφκυνςθ Σπουδϊν Βϋκμιασ Εκπαίδευςθσ- Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ.
Διεφκυνςθ Σπουδϊν Αϋκμιασ Εκπαίδευςθσ , Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ.
Γενικι Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Αϋκμιασ και Βϋκμιασ Εκπαίδευςθσ

