
Θέµα  : «∆ιαδικασία επαναφοίτησης µαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό    

        έτος 2018-19» 

Σχετικά: 1. Το µε αριθ. πρωτ. Φ.6/ΕΚ/46621/∆1/21-3-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ  

        2. Άρθρο 6, παρ. 4
α
 του Π∆/79/2017 (ΦΕΚ 109

Α
) 

        3. Άρθρο 6, παρ. 7 και 8 του Π∆/79/2017 (ΦΕΚ 109
Α
) 

 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά έγγραφα του ΥΠΠΕΘ, σύµφωνα µε τα οποία οι 

εγγραφές µαθητών στο Νηπιαγωγείο γίνονται αποκλειστικά από 1-20 Μαΐου του προηγούµενου 

διδακτικού έτους, παρακαλώ να µεριµνήσετε για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών 

επαναφοίτησης: 

- έγκαιρη συνεννόηση µε τη Σχολική Σύµβουλο 

- έγκαιρη ενηµέρωση των γονέων/κηδεµόνων, 

ώστε µε τον έγκαιρο προγραµµατισµό να είµαστε συνεπείς στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 

εγγραφών, στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

Για την επανάληψη φοίτησης (άρθρο 6, παρ. 7 και 8 του Π∆/79/2017, ΦΕΚ 109
Α
) 

ισχύουν  τα εξής: 

«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόµη έτος µπορεί να γίνει µε τη 

σύµφωνη γνώµη των γονέων/κηδεµόνων, όταν διαπιστώνεται µε γνωµάτευση ΚΕ∆∆Υ ή 

δηµόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του Σχολικού Συµβούλου ΕΑΕ ή 

του Σχολικού Συµβούλου Προσχολικής Εκπαίδευσης και βεβαιώνεται ότι ο µαθητής 

παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ τάξη του δηµοτικού 

σχολείου» 

«8. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο νηπιαγωγείο 

µαθητής που την 31
η
 ∆εκεµβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συµπληρώσει 

την ηλικία των επτά (7) ετών». 
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                      Ρέθυμνο:27-03-2018 

Αρ. Πρωτ. : 24 

� Προς: Τις/τους 
Προϊσταμένες/ους και 
τις/τους Νηπιαγωγούς των                     
Νηπιαγωγείων της 69ης και 
19ης Περιφέρειας Π.Α. 

Ν. Ρεθύμνης και 
Ν. Ηρακλείου. 

 
Κοιν.: 
� Τον Προϊστάμενο 

Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης. 

� Περιφερειακή Δ/νση 
Π/θμιας& Δ/θμιας Εκπ/σης 
Κρήτης 

� Διεύθυνση Α/θμιας 
Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου. 

� Διεύθυνση Α/θμιας 
Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου. 

 
 



 

 

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επανάληψη φοίτησης 

 

• Αιτήσεις προς τον/την Προϊστάµενο/νη του Νηπιαγωγείου και των δυο γονέων/ 

κηδεµόνων. 

• Υπεύθυνες δηλώσεις (Ν. 1599) και των δυο των γονέων/κηδεµόνων προς τον/την 

Προϊστάµενο/νη του Νηπιαγωγείου, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 

επιθυµούν την επανάληψη φοίτησης του παιδιού τους.  

• Αντίγραφο γνωµάτευσης Κ.Ε.∆.∆.Υ. ή βεβαίωσης ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας 

(εφόσον υπάρχει). 

• Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού. 

• Πρακτικό του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, όπου θα καταγράφεται η σύµφωνη γνώµη 

του. 

• Σύντοµη γραπτή έκθεση/ περιγραφική αξιολόγηση της Νηπιαγωγού σχετικά µε τη 

σχολική ετοιµότητα του νηπίου (µόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται 

γνωµάτευση/αξιολόγηση). 

 

Στο γραφείο της Σχολικής Συµβούλου αποστέλλονται από τις/τους 

Προϊστάµενες/νους προς έγκριση για επαναφοίτηση: 

 

1. ∆ιαβιβαστικό, στο οποίο, αναφέρονται τα ονόµατα των νηπίων και τα 

συνηµµένα έγγραφα. 

2. Ακριβές φωτοαντίγραφο των αιτήσεων των γονέων. 

3. Ακριβές φωτοαντίγραφο των υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων. 

4. Ακριβές φωτοαντίγραφο της διάγνωσης/αξιολόγησης, στην περίπτωση που 

υπάρχει. 

5. Ακριβές φωτοαντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. 

6. Φωτοαντίγραφο της σύντοµης γραπτής έκθεσης/ περιγραφικής 

αξιολόγησης της Νηπιαγωγού σχετικά µε τη σχολική ετοιµότητα του 

νηπίου (µόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται γνωµάτευση/αξιολόγηση). 

(Όλα τα παραπάνω πρωτότυπα έγγραφα καταχωρούνται στο αρχείο του 

Νηπιαγωγείου). 

 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων 

των νηπίων. 

Παρακαλούνται οι Προϊσταµένες/οι των Νηπιαγωγείων, σε περίπτωση που τίθεται 

θέµα επαναφοίτησης, να αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά  στο γραφείο Σχολικής 

Συµβούλου Π. Α. 69ης και 19
ης

 Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, Μοάτσου 38, (3oς 
όροφος), Τ.Κ. – Πόλη  : 74100-Ρέθυμνο για τον προγραµµατισµό των ενεργειών και  

για την έγκαιρη ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ως 27 Απριλίου 2018. 
 
 
 

Η  Σχολική  Σύμβουλος Π.Α.  
                                                                                           69ης και 19ης Περιφέρειας 

 
                                                        
 
 

                                                                                                 Μπαδιεριτάκη Μαρία 


