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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

Εισαγωγή 

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

α. Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το 
σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να 
πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του 
Σχολείου. 

β. Αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το 
οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς 
εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. 

γ. Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητ ές/μαθήτριες να διαμορφώσουν 
την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
και να αποκτήσουν δεξιότητες, οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη 
μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η 
δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η 
ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της 
διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η 
περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της 
ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. 

δ. Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του 
Σχολείου μας επιδιώκεται: 

Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με 
επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην 
εκπαιδευτ ική διαδικασία. 
Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής 
κοινότητας. 
Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας. 
Να δημιουργείται πλαίσιο συνθηκών για ουσιαστική μάθηση και εργασία. 
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Σύνταξη και τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση 
του Διευθυντή/της Διευθύντριας ή του Προϊστάμενου / Προϊσταμένης του 
Νηπιαγωγείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων 
καθώς και εκπροσώπου του Δήμου/Δημοτικής κοινότητας. Εγκρίνεται από τον 
Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική 
ευθύνη του σχολείου καθώς και από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια 
Εκπαίδευσης. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του 
σχολικού έτους κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους γονείς/κηδεμόνες 
και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστ ότ οπο του 
Νηπιαγωγείου. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων 
των μελών της σχολικής κοινότητας: της Διεύθυνσης του Νηπιαγωγείου, των 
εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και 
κηδεμόνων. Ο Κανονισμός, όταν κριθεί αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται, μέσω της 
προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, 
να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και τις, 
κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 10ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας 
συντάχθηκε σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ.:13423/ΓΔ4/2021 Υ.Α 
(ΦΕΚ491/τ.Β΄/09-02-2021) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εσωτ ερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

Η παρούσα έκδοσή του συντάχθηκε με πράξη 11η 29 /03 /2021 του Σχολικού 
Συμβουλίου του 10ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους 
κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στο Blog του 
Σχολείου( https://blogs.sch.gr/10nipchalk/). 

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της 
προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της 
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σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετι κές ρυθμίσεις, 
να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, 
κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 

Η τήρησή του από τους/τις μαθητές/μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και 
τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τ ους 
ώστε να έχει πληρότ ητ α, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση 
της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. 

Κεφάλαιο 1ο 

Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση 

Λειτουργία του Σχολείου 

(Φέτος λόγω της πανδημίας από τον Covid-19 η σχολική μονάδα έχει προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προκύπτουν από τις οδηγίες των αρμόδιων 
φορέων : ΕΟΔΥ , ΥΠΑΙΘ, ΠΟΛΙΤ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ κ,α.) 

I. Διδακτικό ωράριο. 

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του βασικού υποχρεωτικού 
προγράμματος και του ολοήμερου νηπιαγωγείου, τα διαλείμματα, ο χρόνος 
διδασκαλίας ανά διδακτική ώρα καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού 
έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. 

Ανακοινώνονται στους γονείς δια ζώσης με την έναρξη του διδακτικού έτους 
και παράλληλα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου 
https://blogs.sch.gr/10nipchalk/ 

Για το σχολικό έτος 2020-2021 το πρόγραμμα του νηπ/γείου, διαμορφώνεται 
ως εξής: 
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Πρόωρη Υποδοχή (ισχύει μόνο για τους μαθητές/μαθήτριες που 
παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα και είναι προαιρετικό). 

 Προσέλευση των μαθητών/τριών: 7:45 π.μ - 8:00 π.μ 

Υποχρεωτ ικό πρόγραμμα 

 

 

Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 8.15 π.μ - 8:30 
π.μ. 
Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και 
μαθητριών: 13:10 μ.μ (Όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 83, τβ / 15-1- 
2021) . 

Ολοήμερο πρόγραμμα 

 

 

Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 
3:00 μ.μ. 

Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00 μ.μ. 
1 

Πρόωρη αποχώρηση από το Ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλέπεται. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η ομαλή 
προσαρμογή των μαθητών/τριών, δύναται να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο 
παραμονής στο Νηπιαγωγείο κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας για 
τους μαθητές/ τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο (παρ. 7, 
άρθρο 2, Π.Δ. 79/2017). Επίσης, προβλέπεται η μεταφορά ωραρίου εργασίας 
σε απογευματινές ώρες για σχολικές εκδηλώσεις, έως δύο φορές κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους ,για την οποία ενημερώνεται ο 
Διευθυντής/Διευθύντρια Εκπαίδευσης (άρθρο 16, παρ. 10 Π.Δ.79/2017). 

II. Προσέλευση μαθητών/μαθητριών 

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου γίνεται 
από τις 08:15 π.μ έως 08:30 π.μ από την είσοδο του Σχολείου επί της οδού 
Βώκου 53. 

Η ώρα προσέλευσης για την Πρωινή Υποδοχή στο Νηπιαγωγείο είναι 07:45 
π.μ έως 08:00π.μ. 
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Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση 
είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου 
και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα και διασφαλίζει την 
ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου, 
καθώς και η ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπ/κής 
διαδικασίας. 

Η ώρα προσέλευσης για την Πρωινή Υποδοχή στο Νηπιαγωγείο είναι 07:45 
π.μ έως 08:00 π.μ. 

Για λόγους ασφαλείας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή 
λειτουργία του προγράμματος η κεντρική είσοδος καθώς και η εσωτερική του 
Νηπ/γείου κλείνει στις 8:30 π.μ με υπεύθυνο εκπ/κό που λήγει το διδακτικό του 
έργο στις 13:10 μ.μ. ώστε να μην παρακωλύεται το παιδαγωγικό έργο του 
σχολείου. Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο συνοδευόμενοι από τ ους 
γονείς/κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί τους υποδέχονται στην είσοδο του 
Σχολείου και με τη βοήθεια της υπεύθυνης εκπ/κού του κάθε τ μήματος 
τακτοποιούν τα πράγματά τους και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. 
Σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των 
μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου 
κανένας επισκέπτης. 

III. Αποχώρηση 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν από το 
σχολείο πριν τη λήξη του ωραρίου. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης 
αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), 
ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να 
συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το 
σχετικό έντυπο (υπεύθυνη δήλωση). 

Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί 
του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη 
Διεύθυνση του Σχολείου και να συμπληρώσει σχετικό έντυπο όπου θα 
αναγράφονται οι λόγοι (υπεύθυνη δήλωση). 

Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών 
και των μαθητριών, παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να 
παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην 
προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των 
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μαθητών/μαθητριών που παρακολουθούν το σχολικό πρόγραμμα και 
παρεμποδίζει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Σε περιπτώσεις δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, το σχολείο δύναται να τροποποιήσει τη διαδικασία 
προσέλευσης/αποχώρησης ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση γονέων και 
μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
μαθητών (Η αποχώρηση γίνεται από την εσωτερική είσοδο του 
Νηπιαγωγείου). 

IV. Φοίτηση 

Η φοίτηση τ ων μαθητών/μαθητριών στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική και 
αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα στη ζωή του παιδιού για τη μάθηση, την 
προσωπική ανάπτυξη και κοινωνικοποίησή του. Ο εκπ/κός της τ άξης 
καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και ο Διευθυντ ή/ντρια, Προϊστ άμενο/μένη 
τις καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Οι μαθητές και μαθήτριες 
παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική 
διαδικασία σεβόμενοι τους κανόνες του σχολείου, όπως διαμορφώνονται από 
τους ίδιους και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, όπως και το δικαίωμα των 
συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. Τα παιδιά μαθαίνουν να 
συνεργάζονται, να δημιουργούν, να αλληλεπιδρούν, να αυτενεργούν και να είναι 
υπεύθυνα. Η συνεργασία μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει 
κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Η 
ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό 
έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την 
τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των 
μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους. 

V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

Το Νηπιαγωγείο εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από 
τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με 
ευθύνη του Διευθυντή/της Διευθύντριας ή του Προϊστάμενου / Προϊσταμένης του 
Νηπιαγωγείου και υποβάλλεται προς έγκριση στον Προϊστάμενο/Προϊσταμένη 
εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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VI. Διάλειμμα 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο 
προαύλιο, όπως έχει καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση 
κακοκαιρίας οι μαθητές/τριες παραμένουν στις τάξεις με ευθύνη των εκπ/κών. 

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ευχαρίστησης, εκτόνωσης και 
ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αλληλεπιδρούν, 
παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν 
απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπ/κό της τάξης που βρίσκεται στο προαύλιο. 
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος 
να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες 
του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. 

VII. Πρόγευμα –Γεύμα 

Το πρόγευμα (αφορά όλους τους μαθητές) και το γεύμα των 
μαθητών/μαθητριών ( αφορά τους μαθητές του ολοήμερου προαιρετικού 
τμήματος ) παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τ ους. 
Ο/η νηπιαγωγός στο ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, βοηθά και 
καθοδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετ ούνται 
αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους μαθητές μέχρι 
να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Όπως είναι 
φυσικό και η διαδικασία του γεύματος στο σχολείο προάγει τον αυτοέλεγχο και 
την προσωπική ανεξαρτησία. 

Κεφάλαιο 2ο 

Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος 
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Το Νηπιαγωγείο είναι ένας φορέας αγωγής και κοινωνικοποίησης του παιδιού 
-μετά την οικογένεια- όπου επιδιώκει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις με στόχο 
την πρόοδο των παιδιών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους αλλά και την 
υιοθέτηση σημαντικών αξιών όπως: τη συνεργασία ,την αλληλεγγύη ,τον 
αμοιβαίο σεβασμό, την αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», την 
ενσυναίσθηση και την πειθαρχία όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες. Η 
τήρηση αυτών των κανόνων βοηθούν το Νηπιαγωγείο να λειτ ουργεί 
αποτελεσματικότερα ως μια ασφαλή κοινότητα μάθησης. Επιπλέον 
ενδυναμώνει τα παιδιά πολύπλευρα και τους δίνει εφόδια για την μετέπειτα 
ζωή τους. 

Για να πετύχουμε αυτούς τ ους στόχους στο σχολικό μας περιβάλλον θέτουμε 
όρια και κανόνες . Υπάρχουν συμπεριφορές που είναι αποδεκτές – θετικές και 
συμπεριφορές μη αποδεκτές - αρνητικές. Αυτ ές καθορίζονται στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς ανάμεσα στα παιδιά και την Νηπιαγωγό δημιουργείτε ένα 
κοινό Συμβόλαιο που πρέπει να τηρείτε από όλους. 

Τα όρια και οι κανόνες δεν τίθενται για να περιορίσουν την ελευθερία ή τον 
αυθορμητισμό των παιδιών αλλά για να προστατέψουν τα ίδια αλλά και τ ους 
συμμαθητές τους από δύσκολες και προβληματικές καταστάσεις και να 
συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του αναλυτικού 
προγράμματος. (Ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα όρια και οι κανόνες 
κάνουν τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή και βοηθούν στην υγιή ψυχοσωματική 
τους ανάπτυξη)1 

Με την ύπαρξη κανόνων τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται, και να εκτ ιμούν 
την παρουσία του «άλλου» να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται. 

Οι κανόνες συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η προσοχή, η 
υπομονή, το μοίρασμα του χώρου και του χρόνου με τους συμμαθητές του. Στα 
πλαίσια της δημιουργίας και τήρησης κανόνων : 

• Οργανώνονται βιωματικές δράσεις όπως θεατρικό παιχνίδι, 
δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων για να κατανοήσουν την αποδεκτή 
συμπεριφορά, ανάγνωση σχετικών παραμυθιών και βιβλίων. 

• 

• 

Παροτρύνουμε να συμπεριφέρονται φιλικά σε όλους τους συμμαθητές 
και τις συμμαθήτριές τους καθώς και στους νέους μαθητές του 
Σχολείου, δείχνοντάς τους ότι είναι καλοδεχούμενοι στο νέο περιβάλλον. 
Βοηθούν τους μικρότερους μαθητές (προνήπια) ή αυτούς που δεν τα 
καταφέρνουν σε προβλήματα που τ υχόν  αντ ιμετωπίζουν(π.χ. βοηθούν 

1 Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Ζαφειροπούλου,Μ.(2004) Προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο: Πρόληψη και αντιμετώπιση 

των δυσκολιών. Ελληνικά Γράμματα 
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να ανοίξουν το μπουκάλι τους, να κρεμάσουν το μπουφάν, να ανοίξουν 
τη βρύση)κλπ. 

• 
• 

Μαθαίνουν ότι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. 
Προσέχουν ώστε να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους και 
δείχνουν ενδιαφέρον για την υλική περιουσία του σχολείου. 
Γνωρίζουν τις αποδεκτές και μη αποδεκτές συμπεριφορές απέναντι στη 
σχολική μονάδα , τους εκπ/κούς και τους συμμαθητές τους. 
Για την επίλυση τυχόν προβλημάτων, μαθαίνουν μέσα από καινοτ όμα 

• 

• 
προγράμματα κοινωνικών Δεξιοτήτων να διαχειρίζονται τα 
συναισθήματά τους και να λύνουν τις διαφορές τους με ειρηνικό τρόπο 

• 
• 

Επιδεικνύουν δημοκρατική συμπεριφορά. 
Δημιουργούμε κίνητρα για επιβράβευση 
συμπεριφοράς 

αποδεκτής – θετ ικής 

• Χρησιμοποιούμε πάντα λεκτική επιβράβευση όπως: (Μπράβο , 
εξαιρετικά κ.α.). 

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε: 

Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα 
αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτ ερικού 
κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, 
σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την 
ηλικία του. 
Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν 
αντ ικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την 
εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, την Προϊσταμένη της σχολικής 
μονάδας, το Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή 
παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. 

Κεφάλαιο 3ο 

Πρόληψη Φαινομένων Βίας και Σχολικού Εκφοβισμού 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο παραβατικότητας που 
αναφέρεται στη χρήση βίας μεταξύ συνομηλίκων παιδιών. Κάθε μέλος της 
σχολικής κοινότητας έχει ρόλο και ευθύνη για την πρόληψη, αποφυγή και 
αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου ( βία, παρενόχληση 
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εξαναγκασμός σχολικός εκφοβισμός ) και ευνοούν την ανάπτυξη θετικού και 
υγιούς κλίματος. 

Τα χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος 
σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με 
Φορείς, η συνεργασία μεταξύ Σχολείου και οικογένειας, κ.ά. σύμφωνα με το ΦΕΚ 
491/9-2-2021. 

Ο έλεγχος της συμπεριφοράς είναι σημαντικός για όλες τις ηλικίες, αλλά είναι 
ιδιαίτ ερα δύσκολος για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο αυτοέλεγχος είναι μια 
ιδιαίτερη πρόκληση γι’ αυτά. 

I. Μέτρα πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού 

Δημιουργούμε το «συμβόλαιο τάξης» με τους μαθητές και τον εκπ/κό στην 
αρχή της χρονιάς το οποίο και «συνυπογράφουμε». 
Υλοποιούμε προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας τα οποία 
εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα με διαθεματ ικό χαρακτ ήρα και είναι 
συνδεδεμένα με το πρόγραμμα σπουδών. 

Δημιουργία αφίσας με την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών. 
Ανάγνωση σχετικών βιβλίων που έχουν ως στόχο τον αλληλοσεβασμό, 

την ισότητα, την αλληλεγγύη τη δικαιοσύνη την αποδοχή και τη 
διαφορετικότητα. 

II. Δικαιώματα και υποχρεώσεις στη σχολική μονάδα 

 

 

Ενίσχυση της φιλίας μεταξύ των μαθητών που αναδεικνύει την 
αλληλεγγύη της παρέας των φίλων ως το πλέον κατάλληλο μέσο για την 
αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού και βίας στο σχολείο. 

Παρέχουμε από νωρίς στους μαθητές κατάλληλους τρόπους έκφρασης 
της επιθετικότητας (όπως τα αθλήματα, οι τέχνες κτλ.) και ανάλογες 
ευκαιρίες για επιτεύγματα και καταξίωση. 

 

 

Ομαλή ένταξη στη σχολική ομάδα των καινούριων μαθητών ή των 
μαθητών με ειδικά προβλήματα και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Εποπτεία στους χώρους του σχολείου στους οποίους πιθανολογείται 
εκδήλωση εκφοβισμού και βίας μεταξύ των μαθητών ( τουαλέτες, 
διάλλειμα ). 
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 Διοργάνωση δραστηριοτήτων παιχνιδιών κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων όπως: παιχνίδια σε ομάδες συνεργασίας τα οποία είναι 
αποτρεπτ ικοί  παράγοντες για την εμφάνιση συμπεριφορών εκφοβισμού. 
Προλαμβάνουμε οποιουδήποτε είδους βίας (λεκτική, σωματική, 
ψυχολογική ) προς τους συμμαθητές τους. 
Πρόσκληση στη σχολική μονάδα ειδικών ψυχικής υγείας παιδιών 
(παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο ή κοινωνικό/ή λειτουργό ), οι οποίοι 
παρεμβαίνουν στην αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που 
εκδηλώνονται στη σχολική καθημερινή πραγματικότητα. 

 

 

III. Πως αντιμετωπίζουμε ένα περιστατικό 

 Διαχειριζόμαστε με διάλογο μόνο μεταξύ των παιδιών πρώτα με το 
«θύμα» και μετά με το «θύτη» και μετά με τους μαθητές που ήταν θεατές 
με σκοπό την αποκατάσταση των σχέσεων τους ( όχι στην ολομέλεια) και 
τους δίνουμε την ευκαιρία να λύσουν τις διαφορές τους. 

 

 

Ο μαθητής/τρια που δέχεται περιστατικό εκφοβισμού και βίας να «σπάει 
τη σιωπή του» και αποσαφηνίζουμε ότι δεν αποτελεί «κάρφωμα». 
Απαιτείται να αναπτ υχθούν  προγράμματ α προαγωγής της ψυχικής υγείας 
των μαθητών, τα οποία να εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα με 
διαθεματικό χαρακτήρα και συνδεδεμένα με το πρόγραμμα σπουδών. 
Παρέμβαση και υλοποίηση δραστηριοτήτων ανάγνωση σχετικών βιβλίων, 
κειμένων όπως: «μίλα μη φοβάσαι», «τα μπαλόνια της φιλίας», «Η Μόνα 
πάει σχολείο» κ.α. 
Αν έχουμε περιστατικό σχολικού εκφοβισμού μπορούμε να το 
διαχειριστούμε μέσα από την διδακτική αξιοποίηση ενός παραμυθιού 
υλοποιώντας το πρόγραμμα ενός παραμυθιού όπως: «Ο Σήφης το 
ποντικάκι»( της Κάρμεν Ρουγγέρη )ή το εικονογραφημένο ασπρόμαυρο 
διαδικτ υακό παραμύθι με «Τα τρία (3 ) γουρουνάκια». 

 

 

 
 

Αντιμετωπίζουμε τις αιτίες απομόνωσης και περιθωριοποίησης μαθητών. 
Η κατάρτιση και η επιμόρφωση των εκπ/κών είναι απαραίτητη για θέματα 
σχολικού εκφοβισμού την αναγνώριση και τη διαχείριση του προβλήματος 
η οποία οργανώνεται σε συνεργασία με τη Συντονίστρια. 

 Αντιμετωπίζει τις αιτίες απομόνωσης και περιθωριοποίησης μαθητών. 

IV. Ο εκπαιδευτικός για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών 
εκφοβισμού και βίας στο σχολείο: 
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Ενημερώνει την προϊσταμένη του σχολείου κα στη συνέχεια 
ενημερώνεται ο Σύλλογος διδασκόντων. 
Γίνεται παρέμβαση της εκπαιδευτικού σε συνεργασία με το γονεϊκό 
περιβάλλον και τον /την ΣΕΕ και βρίσκουν τρόπους και τεχνικές να 
ομαλοποιηθεί η κατάσταση. 

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη 
η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του 
παιδιού, το γενικότερο σχολικό κλίμα και η παιδαγωγική της σχολικής μονάδας. 

Σε όλα τα ανωτέρω, η Προϊσταμένη είναι αρωγός και βοηθά στην οργάνωση 
και την ομαλή διεξαγωγή των προγραμματισμών και συνεισφέρει στη 
δημιουργία ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος στο σχολείο. Οι 
σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς και οι σχέσεις τους με την 
προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου είναι σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, 
συναδελφικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας. 

Κεφάλαιο 4ο 

Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 

1. Το Σχολείο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οργανώνει μια σειρά 
εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και 
κοινωνικής ζωής. 

Οι σχολικές δράσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
ωραρίου, εντός και εκτός σχολείου σε συνεργασία (κάποιες φορές )και με άλλα 
σχολεία ή/και με άλλους φορείς (Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, βιβλιοθήκες, Εργαστήρια καλλιτεχνών κ.λπ.). Οι δράσεις αυτές 
έχουν διεπιστημονικό/διαθεματικό, και βιωματικό χαρακτήρα και ενθαρρύνουν 
τη διερεύνηση. Αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου των 
προγραμμάτων σπουδών, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 
μαθητών, στην αισθητική καλλιέργεια, στην έκφραση της δημιουργικότ ητας, στη 
συνεργατικότητα, στην ανάπτυξη της αυτονομίας και της υπευθυνότητας και 
στην ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον. Οι σχολικές δράσεις συντελούν στην ανάπτυξη του δημοκρατικού 
ήθους, στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινότητα και επιτ ελούν 
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αντισταθμιστικό ρόλο παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να 
συμμετέχουν σε δραστ ηριότητες που διευρύνουν τους ορίζοντές τους. . 

Οι σχολικές δράσεις εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό μετά από 
ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στη 
συνέχεια υποβάλλονται για ενημέρωση στον υπεύθυνο εκπ/κών θεμάτων ο 
οποίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις. 

2.Στις σχολικές δράσεις συμπεριλαμβάνονται: 

α. Δράσεις που πραγματοποιούνται εντός σχολείου όπως είναι οι επισκέψεις ( 
μουσικού, νοσηλευτή, τροχονόμου, οδοντογιατρού) κλπ. στα πλαίσια εκπ/κών 
προγραμμάτων και έχουν διδακτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. 

β. Εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της χρονιάς όπως παρακολούθηση θεαμάτων 
που αφορούν την Τέχνη (θέατρο, κουκλουθέατρο, καραγκιόζης, κ.α) . 
Διοργάνωση θρησκευτικών εορτών και αναβίωση εθίμων του τόπου μας και 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (Τοπικού Αγίου, Χριστουγέννων, 
Πρωτοχρονιάς, Πάσχα, αποκριάτικα (Γαϊτανάκι), Ανοιξιάτικα (χελιδονίσματα, 
μαρτάκι, πρωτομαγιάτικο στεφάνι) κ.ά. 

γ. Δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός Σχολείου στα πλαίσια καινοτ όμων 
προγραμμάτων είναι οι διδακτικές και βιωματικές επισκέψεις σε χώρους 
ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς όπως μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
εκκλησίες, εργαστήρια καλλιτεχνών, θέατρα, χώρους παραστάσεων, 
πλανητάρια επίσης σε αρτοποιεία ελαιώνες, αμπέλια, κ.λπ. και έχουν σκοπό 
να διευρύνουν τον πολιτιστικό ορίζοντα των μαθητών και να τους ενθαρρύνουν 
να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τον φυσικό και κατασκευασμένο κόσμο. 
Επίσης μπορούν να πραγματοποιηθούν και ψυχαγωγικές εκδρομές σε θεματικά 
πάρκα. 

3. Σχολικοί εορτασμοί 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων καθορίζει τη χρονική διάρκεια (εντός διδακτικού 
ωραρίου) και το περιεχόμενο του εορτασμού των εκδηλώσεων και ειδοποιεί τους 
γονείς/κηδεμόνες για την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των 
μαθητών/τριών από το σχολείο. 
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α) Στις 27 Οκτωβρίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτ ωβρίου, 
ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία. 

β) Στις 24 Μαρτίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου. 

γ) Στις 17 Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου τον αντ ιδικτ ατορικό 
Αγώνα και την Εθνική Αντίσταση. 

Σε περίπτωση που οι παραπάνω γιορτές είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι 
εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούντ αι την προηγούμενη Παρασκευή. 

δ) Χριστ ουγεννιάτ ικη Γιορτ ή. 

ε) Καλοκαιρινή - Αποχαιρετ ιστ ήρια  γιορτ ή. 

Οι γιορτές που ο σύλλογος διδασκόντων θεωρεί ότι μπορούν να γίνουν 
παρουσία γονέων είναι η γιορτή των Χριστουγέννων και η καλοκαιρινή γιορτή. 

Για τη συμμετοχή των μαθητών στις παραπάνω δράσεις απαιτείται η έγγραφη 
συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων τους. 

Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στις σχολικές δράσεις είναι υποχρεωτική. 

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις και οι σχολικές δραστηριότητες μπορούν να γίνουν 
με πρωτοβουλίες και ιδέες των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτ σι 
αυτοί/ές αισθάνονται υπεύθυνοι/ες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους και τα 
ενδιαφέροντά τους. 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 πραγματ οποιήθηκαν διαδικτυακά μόνο 
η Γιορτή των Χριστουγέννων και της 25ης Μαρτίου. Φέτος , όλες οι παραπάνω 
ενδοσχολικές και εξωσχολικές δράσεις, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν 
λόγω covid-19. 

Κεφάλαιο 5ο 

Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων. 

Στη σχολική μας μονάδα δεν έχει συγκροτηθεί επίσημος Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων. 
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Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του 
μαθητή/της μαθήτριας. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται 
με συγκεκριμένο μαθητή/ συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να 
ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας /κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να 
συνεργαστεί με το Σχολείο. Ειδικά οφείλουν να γνωστοποιούν στ ον/στην 
υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και στον/στην διευθυντή/ντρια κάθε 
ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. 

Για οποιοδήποτ ε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων 
και εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, στον εργασιακό 
χρόνο του εκπ/κού και όχι του διδακτικού του χρόνου. Για το λόγο αυτό ο/η 
εκπαιδευτικός ορίζει ημερομηνία κι ώρα συνάντησης κι επικοινωνίας 

Οι γονείς/ κηδεμόνες δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση 
για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού τους στο σχολείο. Παράλληλα 
θα πρέπει και οι ίδιοι να ενημερώνουν υπεύθυνα τους εκπ/κούς για όλα τα 
ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το παιδί και μπορεί να επηρεάζουν τη φοίτηση 
και τη συμπεριφορά του. 

Για οποιοδήποτε αίτημά τους, οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στ ον/την 
εκπαιδευτικό της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή 
συνεννόηση, απευθύνονται στον Διευθυντή/στη Διευθύντρια ή στον 
Προϊστ άμενο/Προϊσταμένη τ ου Νηπιαγωγείου. 

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους 
εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων: 

Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για 
ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 
Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τ ον/την 
εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα Δευτέρα, με τη λήξη του διδακτικού 
ωραρίου , για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των 
μαθητών/μαθητριών. 
Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτ ακτη 
συνάντηση. 
Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τα αναμνηστικά και τ ους 
φακέλους με τις εργασίες των μαθητών/τριών. 

Οι γονείς/κηδεμόνες εξασφαλίζουν το φαγητό των παιδιών τους που φοιτούν 
στο ολοήμερο, από το πρωί με την προσέλευσή τους. 
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Σε περίπτωση που κάποιο παιδί έχει ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής, αυτή 
χορηγείται μόνο από τους γονείς/κηδεμόνες κατόπιν συνεννόησης και όχι από 
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

Σε περίπτωση «ατυχημάτων», όπως ενούρησης ή άλλα παρόμοια, καλείται 
ο γονέας στο Νηπιαγωγείο για τη διαχείριση του «ατυχήματος». 

Γενικότ ερα  κανένας δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο 
του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια. 

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το 
σχολείο, όπως και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε 
περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το τηλέφωνο του 
σχολείου (2221076616) είναι στη διάθεση των γονέων/κηδεμόνων για 
οποιαδήποτ ε ενημέρωση. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του/της μαθητή/μαθήτριας δεν 
έχει την κηδεμονία του/της ή υπάρξει αλλαγή στο θέμα κηδεμονίας, πρέπει να 
ενημερωθεί αμέσως το σχολείο. 

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά 
τις προβλεπόμενες ώρες συναντ ήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. 

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτ ικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το 
Νηπιαγωγείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και 
υπεύθυνων δηλώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - 
επισκέψεων/δράσεων/εκδηλώσεων ή για την παρακολούθηση εκπ/κών 
θεαμάτων κ.λπ.. 

Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες σε έκτακτες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν 
φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα 
διαθέσιμοι. 

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις 
ανακοινώσεις του σχολείου είτε με ηλεκτ ρονικό τ αχυδρομείο 
(mail@10nipchalk.eyv.sch.gr) είτε στην ενημερωμένη ιστοσελίδα του σχολείου. 

Οι γονείς - κηδεμόνες που συνοδεύουν τα παιδιά τους στο σχολείο το πρωί, 
αφού τα παραδώσουν στον υπεύθυνο εκπ/κό αποχωρούν εγκαίρως. 

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων θα πρέπει ο γονέας που 
έχει αναλάβει την κηδεμονία ή την επιμέλεια του παιδιού να προσκομίσει στο 
σχολείο τη σχετική απόφαση του δικαστηρίου. 
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Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (Φ. 7/517/127893/Γ1/13-10- 
2010) «Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή 
είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους», το 
σχολείο δεν είναι ο ρυθμιστής των διαφορών μεταξύ διαζευγμένων ή εν 
διαστάσει γονέων των μαθητών του. 

Κεφάλαιο 6ο 

Ποιότητα του Σχολικού Χώρου 

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός σε ότι αφορά την ποιότητα του 
σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Νηπιαγωγείου, 
τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του σχολείου 
αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις 
σχολικές αίθουσες ( και όχι μόνο ) καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου 
παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. 

Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, του αύλειου χώρου, της 
σχολικής περιουσίας διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο 
είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί ολόπλευρα η προσωπικότητα του μαθητή/της 
μαθήτριας. 

Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου 
αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν 
τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας 
περιουσίας. Ο/ μαθητής/η μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του 
Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και γίνεται σύσταση. 

Φροντίδα όλων είναι να διατηρούνται οι χώροι καθαροί. 

Τέλος , στόχος του Σχολείου είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης 
στους/στιςμαθητές/μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. 
Η σχολική μονάδα δεν διαθέτει τραπεζαρία για το γεύμα του ολοήμερου 
προαιρετικού προγράμματος, ξεχωριστή αίθουσα χαλάρωσης , καθώς και ο 
αύλειος χώρος δεν είναι ευρύχωρος για τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών 
και μαθητριών. 
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Ψηφιακή Δανειστική Βιβλιοθήκη 

Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε καθορισμένη ημέρα της 
εβδομάδας. Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία, για όσες ημέρες ορίζουν 
οι εκπ/κοί. Τα δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε 
καλή κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής οφείλει να το αντικαταστήσει. Τη φετ ινή 
χρονιά λόγω της εξ’ αποστάσεως εκπ/σης λειτουργεί Ψηφιακή Δανειστική 
Βιβλιοθήκη κάθε Παρασκευή. 

Σημεία α να κύκλω σης 

Στο σχολείο μας υπάρχουν δύο ( 2 )σημεία ανακύκλωσης χαρτιών για την 
εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης και ένα ( 1 ) σημείο συλλογής 
πλαστικών καπακιών. Σκοπός είναι η αποστολή τους σε σύλλογο που 
φροντίζει για τον εφοδιασμό με αναπηρικά αμαξίδια, άτομα που τα έχουν 
ανάγκη. 

Προσωπικά δεδομένα 

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα 
όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης(GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των 
γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού 
των παιδιών τους. 

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών 

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών 
υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και 
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η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται 
ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

Καινοτόμες Δράσεις 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-21 δεν καθίσταται δυνατή η υλοποίηση 
καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων, σχολικών δραστηριοτήτων και 
ενδοσχολικών εκδηλώσεων, λόγω των μέτρων πρόληψης της διασποράς του 
νέου κορωνοϊού. Κατά την περίοδο στην οποία τα σχολεία παραμένουν σε 
αναστολή λειτουργίας, εφαρμόζεται η σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και 
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την μαθησιακή και ψυχολογική 
υποστήριξη των μαθητών/τριών από τις εκπαιδευτ ικούς τ ου σχολείου. 

Πολιτική προστασίας του Σχολείου από πιθανούς κινδύνους 

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με 
ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως 
λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του 
πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών. 
Η απρόβλεπτη ή περιστασιακή κρίση είναι αυτή που συνδέεται ευθέως με την 
ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου διαχείρισής της. Τα κρίσιμα συμβάντα χρήζουν 
έγκαιρων και έγκυρων ενεργειών ανταπόκρισης. Η έγγραφη και οργανωμένη 
αποτύπωση αυτών, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, συνιστά το πρωτόκολλο - 
σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Τα οφέλη ενός τέτοιου σχεδίου έγκεινται στη 
διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της ψυχικής υγείας του 
ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου. 

Οι φάσεις του σχεδίου υλοποίησης της διαχείρισης κρίσεων είναι οι εξής: 

1 

2 

3 

4 

. Προσδιορισμός της κρίσης - γεγονότος (π.χ. πλημμύρα, πυρκαγιά). 

. Επίπεδο αντιμετώπισης. 

. Ειδοποίηση- ενημέρωση όσων εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της κρίσης. 

. Επιλογή τρόπου και πλαισίου ενημέρωσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και 
φορέων, των γονέων και κηδεμόνων. 

5. Αξιολόγηση διαχείρισης της κρίσης. 
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(Στην κατεύθυνση αυτή, στη σχολική μονάδα έχει δημιουργηθεί μια Ομάδα 
Διαμόρφωσης Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων, που είναι ο Σύλλογος 
Διδασκόντων με επικεφαλής την Προϊσταμένη και υπάρχει ένα γενικό σχέδιο 
προετοιμασίας του σχολείου για την αντιμετώπιση κρίσεων). 

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα 
επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του 
Σεισμικού Κινδύνου στην αρχή της σχολικής χρονιάς και υλοποιούνται ασκήσεις 
ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός 
του σχολικού χώρου. 

Επίσης, ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και 
τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κρίσης οι μαθητές/μαθήτριες παραδίδονται 
μόνο στους γονείς/κηδεμόνες τους ή στα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες 
έχουν ορίσει γραπτώς για την παραλαβή των μαθητών/τριών από τη σχολική 
μονάδα. 

(Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 
εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, 
Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες ως οφείλουν, συμμορφώνονται και ακολουθούν 
ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. 
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