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1. Εισαγωγή 
 

Το νηπιαγωγείο αποτελεί το πρώτο οργανωμένο περιβάλλον μάθησης και 
συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. 
Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο τα νήπια έρχονται σε επαφή και 
μαθαίνουν να επικοινωνούν με άλλους συνομήλικους αλλά και με 
ενήλικες, μαθαίνουν να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις καθώς και να 
συνεργάζονται μεταξύ τους. Για την επίτευξη αυτών των σκοπών και 
στόχων, την εξασφάλιση ποιοτικού και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού 
έργου, καθώς και την ασφάλεια των μαθητών καθίσταται σημαντική η 
εύρυθμη λειτουργία του νηπιαγωγείου. 
Κάθε σχολική μονάδα οφείλει να έχει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
με τον οποίο προσδιορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες σχετικά με την 
οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, τη συνεργασία με τους 



γονείς και τους μαθητές, θέματα αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των 
μελών της σχολικής μονάδας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και 
των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται 
ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι 
συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν 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. Η 
σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να 
ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής 
ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα 
πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. 
Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ο Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου (άρθρο 37, 
Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις και τις 
συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα 
γίνεται το έργο του νηπιαγωγείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται 
καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα 
(μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες). 

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για 
την εκπαίδευση και τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων, ενσωματώνει 
αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες 
συνθήκες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και τα χαρακτηριστικά της 
τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας 

 
 
 

2. Αρχές/ στοιχεία 10ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου Αττικής 
 

Το Νηπιαγωγείο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς 
κοινωνικοποίησης μετά την οικογένεια. Πιο συγκεκριμένα, βοηθά στην 
ολόπλευρη και πολύπλευρη ανάπτυξη των νηπίων σωματικά, 
συναισθηματικά, νοητικά αλλά και κοινωνικά. Στόχος του είναι να 
παρέχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και βάσεις ώστε τα παιδιά να 
αναπτύσσονται και να εξελίσσονται ομαλά. Είναι σημαντικό να 
γνωρίζουμε πως σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο το Νηπιαγωγείο 
ανήκει στη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπως και το Δημοτικό. Στην ηλικία 
των τεσσάρων και των πέντε ετών, (η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι 
διετής), τα παιδιά διαθέτουν ήδη ανεπτυγμένη τόσο τη γνωστική όσο και 
τη ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν 
στα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που προτείνει και παρέχει το 
εκάστοτε νηπιαγωγείο. Το παιδί έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει 
μέσα από τη φοίτησή του ένα πλέγμα σημαντικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων που κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση της 



προσωπικότητάς του. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί ως μια 
                          μικρή κοινωνία όπου θέτονται οι βάσεις για την αντίληψη και κατανόηση            

της καθημερινής ζωής και του κόσμου γύρω από αυτήν. 



Βασικοί στόχοι του 10ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου Αττικής είναι τα 
παιδιά: 

 

• Να ωριμάσουν γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. 
• Να καλλιεργήσουν το πνεύμα της αποδοχής της φιλίας και 

της συνεργασίας μέσα από τη συμμετοχή τους σε ποικίλες 
δραστηριότητες. 

• Να μάθουν να σέβονται τη διαφορετικότητα του άλλου. 
• Να εκτιμήσουν τη μοναδικότητά τους. 
• Να μάθουν να ακολουθούν κανόνες μέσα από παιγνιώδεις 

δραστηριότητες. 
• Να ενισχύσουν τη κριτική τους σκέψη καθώς και τη 

δημιουργική τους έκφραση μέσα από τις τέχνες όπως τα 
εικαστικά, τη μουσική, το χορό και τη δραματοποίηση. 

• Να καλλιεργήσουν τόσο τη μητρική τους γλώσσα όσο και 
την λογικο-μαθηματική τους σκέψη ώστε να κατακτήσουν 
προ-αναγνωστικές και προ-μαθηματικές έννοιες. 

Το 10ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής αποτελείται από 3 ολοήμερα 
τμήματα. Το 1ο   και 2ο   τμήμα, λειτουργεί στη διεύθυνση του 
νηπιαγωγείου, ενώ το 3ο   τμήμα λειτουργεί  στον αύλειο χώρο του 4ου 

Νηπιαγωγείου Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Παπαϊωάννου και 
Παπαδάκη (παράρτημα). Λόγω της μεγάλης απόστασης παραρτήματος – 
κεντρικού νηπιαγωγείου, έχει δρομολογηθεί σχολικό λεωφορείο για την 
μεταφορά των μαθητών του παραρτήματος για το τρέχον σχολικό έτος. 

 
Υπηρετούντες εκπαιδευτικοί το τρέχον 
σχολικό έτος 

 
Κολοβού Αικατερίνη Προϊσταμένη- 

Νηπιαγωγός (τμήμα 1) 
Παππά Αικατερίνη Νηπιαγωγός (τμήμα 2) 

 
Σκούρτη Χαρίκλεια Νηπιαγωγός (τμήμα 1) 

 
 
 

Μπαγουρδή Αντωνία 
Ειδικό Βοηθητικό 

Ειδικό Βοηθητικό 
Προσωπικό (τμήμα 1) 

Ανεμοζάλη 
Ευαγγελία 

Προσωπικό (τμήμα 1) Νηπιαγωγός- Παράλληλη 
στήριξη (τμήμα2) 

 

Τσιλιάκου Αναστασία Νηπιαγωγός (τμήμα 3) 



 
 

Παπαμιχαήλ Αικατερίνη Αγγλικά 2 ώρες την 
εβδομάδα ανά τμήμα 

 
 
 
 
 

3. Σχολικό έτος 
 

• Έναρξη / λήξη μαθημάτων 

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 ΥΠ.ΑΙ.Θ. Ανακοινώνονται στους γονείς με την έναρξη του 
διδακτικού έτους. 

 

• Ωράριο λειτουργίας/Προσέλευση-Αποχώρηση 
 

Η προσέλευση των νηπίων στο σχολείο ορίζεται από τις 08.15 έως τις 
08.30 και η αποχώρηση στις 13.10 για τους μαθητές των πρωινών 
τμημάτων και στις 16.00 για τους μαθητές των ολοήμερων τμημάτων. 
Υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης υποδοχής η οποία είναι από 07.45 έως 
08.00 και απευθύνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους μαθητές που επιλέγουν 
το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13.10 - 16.00). 
Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι 
ενήλικες που συνοδεύουν τα νήπια στο νηπιαγωγείο οφείλουν να 
φροντίζουν για την ασφαλή μεταφορά τους και να τα παραδίδουν στη 
νηπιαγωγό.  
Στις 08.30 η αυλόπορτα και η κεντρική είσοδος του Νηπιαγωγείου 
κλειδώνουν και παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 
του σχολείου, για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών. 

Τα παιδιά κατά την αποχώρησή τους παραδίδονται μόνο στους 
αναγραφόμενους ενήλικες στην υπεύθυνη δήλωση 
προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι γονείς τους κατά την 
εγγραφή τους. Οι μαθητές δεν μπορούν να αποχωρήσουν  από το 
σχολείο πριν 

 
  

 
    



από τη λήξη των μαθημάτων. Αν παραστεί ανάγκη (π.χ ασθένεια) γίνεται 
μόνο με συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και με συμπλήρωση υπεύθυνης 
δήλωσης. 

Μετά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν 
παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης. 

Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των 
μαθητών και των μαθητριών. 

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 ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά τη λήξη του διδακτικού 
ωραρίου ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. 

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. 

Για λόγους ασφαλείας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την 
ομαλή λειτουργία του προγράμματος η είσοδος του σχολείου/οι είσοδοι 
του σχολείου κλείνουν στις 08:30 ώστε να μην παρακωλύεται το 
παιδαγωγικό έργο του σχολείου. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες 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). 

 

• Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

Το Νηπιαγωγείο εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό 
ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΑΙ.Θ 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. 

 
  

 
 



4. Σχολική και Κοινωνική Ζωή 
 

• Σχολικοί χώροι 

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός 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, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και 
εργάζονται μαθητές /μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα 
όλων είναι να διατηρούνται οι χώροι καθαροί. Τεράστια συμβολή σε 
αυτό έχει και η υπεύθυνη καθαριότητας του Νηπιαγωγείου. 
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο 
προαύλιο, όπως έχει καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς οι 
προκαθορισμένοι χώροι παραμονής των μαθητών και μαθητριών. 

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών 
σχέσεων όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν 
αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν 
απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς που βρίσκονται 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. 

 
• Σχολικό πρόγραμμα 

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα στη ζωή 
του παιδιού για τη μάθηση, την προσωπική ανάπτυξη και 
κοινωνικοποίησή του. 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 
αλληλοεπιδρούν, να αυτενεργούν και να είναι υπεύθυνα. Η συνεργασία 
μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή 
ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Επίσης φέτος 
ξεκινούν τα εργαστήρια δεξιοτήτων που θα είναι 3 ώρες την εβδομάδα 
ανά τμήμα,με αλλαγή θεματικής ενότητας ανά δίμηνο. 



 
• Σχολικές γιορτές - Διδακτικές επισκέψεις 

Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης 
σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος 
της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγμάτωση του 
σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν 
έχουν σοβαρό λόγο. 
Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκειά τους 
είναι ανάλογη με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα. 
Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο 
σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων 
για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς και μαθητές. 
Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι 
γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής 
(στις Εθνικές γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της 
γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο). 

Ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος, λόγω πρόληψης μετάδοσης και 
διασποράς του ιού COVID-19 οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές 
ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές 
επισκέψεις αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας οδηγίας απο τον Ε.Ο.Δ.Υ 

 

• Φοίτηση και συμπεριφορά μαθητών 

Οι μαθητές θα πρέπει να μην απουσιάζουν από το σχολείο χωρίς σοβαρό 
λόγο. Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση, 
τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και 
για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος δραστηριοτήτων 
του νηπιαγωγείου. 
Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης λόγω έκτακτης ανάγκης 
και μόνο, η προσέλευση γίνεται από την κεντρική είσοδο του 
νηπιαγωγείου, όπου υπάρχει κουδούνι. 
Οι μαθητές επιβάλλεται να παίζουν χωρίς να τσακώνονται ή να 
χειροδικούν ή να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, 
ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους συμμαθητές τους. Η βία 
απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Για οποιοδήποτε 
πρόβλημα αντιμετωπίζουν οφείλουν να απευθύνονται στους 
νηπιαγωγούς. 
Σέβονται τη διαφορετικότητα των συμμαθητών τους  για λόγους 
σωματικούς (π.χ. για το ύψος ή το βάρος τους), εθνικούς (π.χ. για την 

 
  

 
     

  



καταγωγή τους από άλλη χώρα), θρησκευτικούς (π.χ. τους 
μουσουλμάνους) ή φυλετικούς (π.χ. χρώμα δέρματος, μαλλιών). 
Αγνοούν φήμες για τους συμμαθητές τους και είναι 
καλοπροαίρετοι μαζί τους. 
Σέβονται τα πράγματα των  συμμαθητών  και επιστρέφουν αντικείμενα 
που βρίσκουν και δεν τους ανήκουν. 
Η συμπεριφορά των μαθητών θα πρέπει να είναι ευγενική και κόσμια 
προς νηπιαγωγούς και συμμαθητές. 
Θα πρέπει να συμπεριφέρονται φιλικά σε όλους τους συμμαθητές τους 
και να προστατεύουν ενεργητικά όσους δέχονται πειράγματα ή άλλου 
είδους βία αναφέροντας στις νηπιαγωγούς αυτούς τους μαθητές που 
συμπεριφέρονται με άσχημο τρόπο. 
Οι μαθητές φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και 
όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους, ώστε οι τάξεις και το 
σχολείο να είναι καθαρά. 
Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση 
όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις 
εγκαταστάσεις του σχολείου. Κάθε καταστροφή εκτός από τη δυσκολία 
και το κόστος αποκατάστασης ασχημίζει και υποβαθμίζει το χώρο που 
ζουν και λειτουργούν καθημερινά. 
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα 
πολύτιμα ή επικίνδυνα. 

 
• Παιδαγωγικός έλεγχος 

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν 
αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με την νηπιαγωγό, την 
Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου , το Σύλλογο Διδασκόντων και τη 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη 
δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και 
πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του 
σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι 
σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. 

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι 
μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει 
συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους 
και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της 
μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από 
την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε 
αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της 
ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του. 

 
  

 
    

 
  

 
     

 



Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη 
αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών τους. Η στενή συνεργασία σχολείου- 
γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. 

 
 

• Πρόγευμα- γεύμα 

Το γεύμα των μαθητών/μαθητριών παρασκευάζεται στο σπίτι με 
ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. 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 εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε 
περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους μαθητές μέχρι να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. 
Κάθε παιδί από την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πρέπει να έχει μαζί 
του μια σχολική τσάντα νηπιαγωγείου (με εύχρηστο κούμπωμα) η οποία 
θα περιέχει καθημερινά το πρόγευμα και το ελαφρύ του γεύμα (εφόσον 
παρακολουθεί το ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου) . 
Η ώρα του φαγητού είναι ιδιαίτερη στιγμή της ημέρα, και για τα παιδιά 
του νηπιαγωγείου, είναι ώρα αγωγής με παιδαγωγική αξία. Στο πλαίσιο   
της υγιεινής διατροφής που υποστηρίζει και προωθεί το νηπιαγωγείο μας 
σας παρακαλούμε να δίνετε στο παιδί σας όσο το δυνατόν συχνότερα 
υγιεινές τροφές και να αποφεύγονται, για λόγους ασφαλείας του ίδιου 
του παιδιού αλλά και των άλλων παιδιών, τροφές όπως ξηροί καρποί, 
τσίχλες ή καραμέλες. 
Επίσης, προτιμότερο είναι να αποφεύγονται τα γαριδάκια, τσιπς, 
σοκολάτες, κρουασάν τυποποιημένα τρόφιμα και να προτιμάτε τα 
χειροποίητα φαγητά. Επίσης να φροντίζετε να μην δίνετε στο παιδί 
τροφές που δυσκολεύεται να φάει,  γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει 
ένταση στο χώρο του νηπιαγωγείου. 
Κατά την διάρκεια του προγεύματος/γεύματος προσφέρεται η ευκαιρία 
στα παιδιά να αυτονομηθούν, να αυτοεξυπηρετηθούν, να 
επικοινωνήσουν και να αποκτήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες. 

 
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε έγκαιρα για τυχόν αλλεργίες σε 
κάποιο συγκεκριμένο φαγώσιμο ή οποιοδήποτε άλλο θέμα υγείας του 
παιδιού. 

 
   

 
  

 
    

   
 



• Ονομαστικές εορτές – γενέθλια 

Κατά τις ονομαστικές γιορτές και τις ημέρες των γενεθλίων των νηπίων 
μπορούν αυτά να μοιράσουν ατομικά κεράσματα της αρεσκείας τους 
στους συμμαθητές τους. Παρακαλούμε θερμά σε περίπτωση που το 
κέρασμα είναι φαγώσιμο να είναι συσκευασμένο ατομικά και να 
προτιμώνται οι υγιεινές επιλογές που υπάρχουν. 

 
5. Προϊσταμένη- Διδακτικό προσωπικό 

Η Προϊσταμένη και το διδακτικό προσωπικό του 10ου Νηπιαγωγείου 
Ηρακλείου Αττικής στοχεύουν στη δημιουργία ενός κλίματος 
συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης, επικοινωνίας και αμοιβαίου 
σεβασμού. Με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να γίνουν πρότυπα 
συμπεριφοράς για τους μικρούς μαθητές του νηπιαγωγείου καθώς και να 
κερδίσουν την εμπιστοσύνη των γονέων. 
Η Προϊσταμένη του σχολείου ενδιαφέρεται για την οργάνωση και την 
επίτευξη των στόχων του σχολείου. Οφείλει να έχει όραμα για την 
σχολική μονάδα και σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό αλλά και 
με τους υπεύθυνους φορείς να κάνει πράξη αυτό το όραμα με σκοπό 
πάντα το καλό των νηπίων της σχολικής μονάδας. 
Συγκεκριμένα η Προϊσταμένη: 
1. Προτείνει και υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις με στόχο την προαγωγή 
της μάθησης και την παροχή κινήτρων τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο 
και για τα παιδιά. Παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να ανταλλάσσουν 
ιδέες για καλές πρακτικές 

2. Διαχειρίζεται με σύνεση τα οικονομικά του σχολείου συνεργαζόμενη 
με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας βάζοντας σε 
προτεραιότητα τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. 

3. Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να συζητάει για οποιοδήποτε 
θέμα και δημιουργεί συνεργατικό και κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα. 

4. Διατηρεί τακτική επικοινωνία με τους γονείς ώστε να αναπτυχθεί 
κλίμα συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Στις περιπτώσεις 
που υπάρχουν προβλήματα μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών προσπαθεί 
να αποκαταστήσει την επικοινωνία,. 

5. Συνεργάζεται με τις δημοτικές αρχές και υπηρεσίες για την επίλυση 
όλων των λειτουργικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. 

 
Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου: 

1. Προγραμματίζουν το εκπαιδευτικό τους έργο σύμφωνα με το 
ισχύον ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο καθώς και με το 



συμπληρωματικό Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο προωθεί την 
ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των νηπίων, όπως: η επικοινωνία, η 
δημιουργική και κριτική σκέψη, η προσωπική ταυτότητα και η 
αυτονομία και οι κοινωνικές ικανότητες των παιδιών. 
Εφαρμόζονται σύγχρονες και κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας, 
αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και τα κατάλληλα εποπτικά 
μέσα. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται με γνώμονα τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών καθώς και με βάση τι 
ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σχολική τάξη. 

2.  Οι νηπιαγωγοί των ολοήμερων τμημάτων συνεργάζονται για την 
εύρυθμη λειτουργία του τμήματος καθώς και για την επίλυση 
τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. 

3.  Συμμετέχουν στις προκαθορισμένες και έκτακτες συνεδριάσεις 
του συλλόγου διδασκόντων. Είναι σημαντική η τήρηση εχεμύθειας 
στις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και σε 
συζητήσεις για την πορεία κάποιων μαθητών και ιδιαίτερα για 
θέματα που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Συμμετέχουν επίσης 
σε παιδαγωγικές συναντήσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια που 
διοργανώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

4. Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο, τηρούν το ωρολόγιο 
πρόγραμμα, καθώς και την ώρα έναρξης και λήξης του διδακτικού 
ωραρίου. 

5.  Καταγράφουν καθημερινά τις απουσίες των μαθητών. Φροντίζουν 
για την ασφάλειά τους κατά την είσοδο, στα διαλείμματα, κατά την 
παραμονή τους στο σχολείο και κατά την αποχώρησή τους από 
αυτό. 

6. Φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στην σχολική 
αίθουσα αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους του νηπιαγωγείου. 
Ενδιαφέρονται, επίσης, για την προστασία του σχολικού χώρου 
καθώς και για την περιουσία του αλλά και για την εικόνα του 
σχολείου γενικότερα. 

7. Συνεργάζονται με  τους γονείς για τον προγραμματισμό των 
ενημερωτικών συναντήσεων για την εξέλιξη των παιδιών τους 
αλλά και για τους τρόπους αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων. 
Επικοινωνούν μαζί τους από την πρώτη ημέρα απουσίας του 
νηπίου και δεν έχουν ενημερωθεί για την αιτία της απουσίας. 

8. Σε παρατηρούμενες σημαντικές δυσκολίες στη συμπεριφορά των 
νηπίων (γνωστικές, κινητικές , κοινωνικές, συναισθηματικές, 
προβλήματα λόγου) , οι εκπαιδευτικοί 
κατευθύνουν/συμβουλεύουν τους γονείς για την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας  προς αυτούς από ομάδα 
ειδικών επιστημόνων. 

 
  

 
      

  

 
  

 
    

    

 
  

 
     



9. Ενημερώνονται από τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου, και από την 
ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα 
διατάγματα, τις οδηγίες, τις ανακοινώσεις και τις εγκυκλίους. Η 
καθεμία εκπαιδευτικός αναλαμβάνει μία ή περισσότερες 
αρμοδιότητες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη 
λειτουργία του. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους 
από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα τη Διεύθυνση του σχολείου. 
Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας συναδέλφου και αδυναμίας 
αναπλήρωσης του από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ 
Αθήνας, αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος. 

 
 

6. Συνεργασία γονέων και διδακτικού προσωπικού 
 

Η συνεργασία μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών στηρίζεται 
στον αμοιβαίο σεβασμό και τη σοβαρότητα που θα πρέπει να 
επιδεικνύεται εκατέρωθεν απέναντι στο χώρο του σχολείου και το 
λειτούργημα που επιτελείται σε αυτόν. 
Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται για την 
πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού τους σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και εκτός σχολικού ωραρίου , έτσι όπως ορίζεται κάθε φορά 
από το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου ή τη νηπιαγωγό της τάξης. 

Θα πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν ανακοινώσεις που αναρτώνται 
στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, στην σχετική ιστοσελίδα ή σε 
ανακοινώσεις που μεταφέρονται από τους μαθητές . 

Σε περίπτωση διεζευγμένων γονέων θα πρέπει το σχολείο να 
ενημερώνεται για το ποιος από τους δύο έχει την επιμέλεια του        παιδιού. 

Επίσης θα πρέπει να γνωστοποιούν στην εκπαιδευτικό της τάξης είτε την 
προϊσταμένη της σχολικής μονάδας οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα ή αλλαγή 
στη ζωή του παιδιού (απώλεια, διαζύγιο γέννηση νέου παιδιού, ασθένεια 
στο οικογενειακό περιβάλλον κτλ) προκειμένου η εκπαιδευτικός να 
επιληφθεί των ιδιαίτερων συνθηκών και να τις λάβει υπόψη στο 
παιδαγωγικό της έργο. 

Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή για μεγάλο χρονικό διάστημα και για 
οποιοδήποτε λόγο θα πρέπει το σχολείο να ενημερώνεται έγκαιρα. Για 
αυτό και για οποιοδήποτε άλλο λόγο οι γονείς/κηδεμόνες προσκομίζουν 
τα τηλέφωνα της οικογένειας ή ενημερώνουν για οποιαδήποτε σχετική 
αλλαγή. 

 
  

 
    



Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους 8. 

Σε περίπτωση που κάποιο παιδί νιώσει αδιαθεσία η εκπαιδευτικός ή η 
προϊσταμένη ενημερώνει άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να 
προσέλθουν και να το παραλάβουν 

Θα πρέπει ακόμα να προσκομίζουν οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο τους 
ζητηθεί από το σχολείο (π.χ βιβλιάριο εμβολίων, υπεύθυνες δηλώσεις) 

Επίσης οφείλουν κατά το δυνατόν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των 
συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία τους. 

Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιος προβληματισμός, επισήμανση ή 
παράπονο εκ μέρους των γονέων είτε για το σχολείο, είτε για 
εκπαιδευτικό ή μαθητή θα πρέπει να συζητείται με την εκπαιδευτικό της 
τάξης ή / και την διευθύντρια του σχολείου, προκειμένου να επιλυθεί στη 
βάση του διαλόγου. Ειδικά όταν πρόκειται για μαθητή του σχολείου 
κανένας γονιός/κηδεμόνας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τον 
τιμωρεί στο χώρο του σχολείου, αλλά θα πρέπει να στηρίζεται και πάλι 
στην παραπάνω διαδικασία. 

 

7. Βιβλιοθήκη 

Στο νηπιαγωγείο μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη. Μέλη της 
βιβλιοθήκης είναι όλοι οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο το τρέχον 
σχολικό έτος. Κάθε αναγνώστης έχει το δικαίωμα να δανειστεί ένα βιβλίο 
τη φορά. Η μέρα δανεισμού καθώς και η μέρα επιστροφής του βιβλίου θα 
οριστεί από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό. Τα βιβλία πρέπει να 
διατηρούνται και να επιστρέφονται στην ίδια κατάσταση και μέσα στις 
συγκεκριμένες τσάντες που διαθέτει το νηπιαγωγείο. Ειδικά για το 
τρέχον σχολικό έτος, λόγω πρόληψης μετάδοσης και διασποράς του ιού 
COVID 19 η λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης αναστέλλεται. 

 
 

 

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 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 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 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 
η προϊσταμένη, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/μαθήτριες και οι 
γονείς/κηδεμόνες, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν 
ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: 
π.χ. Ε.Ο.Δ.Υ, Υ.ΠΑΙ.Θ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λπ.. για την 
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών 
της. 

 
 
 
 

9.  Επικοινωνία με το σχολείο –Σχολικός Ιστότοπος 
 

10ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής. 
Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 11,14121, 
Ηράκλειο Αττικής. 
Κωδικός Σχολείου (Υ.ΠΑΙ.Θ): 9050995 
Email: mail@10nip-irakl.att.sch.gr. 
Τηλέφωνο: 210 2717780 
Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί το εξής επίσημο ιστολόγιο: 
https://blogs.sch.gr 
Η Διευθύντρια και το προσωπικό του σχολείου δε φέρουν καμία ευθύνη 
για κάθε άλλο ιστολόγιο ή ιστοσελίδα που εμφανίζεται με τα στοιχεία 
του σχολείου μας στο Διαδίκτυο. Υπεύθυνη για τη διαχείριση του 
παραπάνω επίσημου είναι η Προϊσταμένη και ο σύλλογος διδασκόντων 
του σχολείου. Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά, σε 
συνεννόηση με την Προϊσταμένη, στο διαδικτυακό τόπο του σχολείου 
ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο του 
σχολείου. Η Προϊσταμένη και όλο το προσωπικό μεριμνούν για την 
ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο 
Διαδίκτυο και ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες του Π.Σ.Δ. και του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. 

mailto:mail@10nip-irakl.att.sch.gr


 
 
 

10. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες 
διασφάλισης της εφαρμογής του 

 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από 

εισήγηση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, με τη συμμετοχή όλων 
των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, καθώς και εκπροσώπου του 
Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Εγκρίνεται από τη Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου 
καθώς και από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα 
νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η 
τήρησή του από όλους τους παράγοντες του σχολείου 
(μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό 
προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους 
αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου. Είναι 
το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να 
πετύχει τους στόχους και το όραμά του. 

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. 

 
Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν 

προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση 
από την Προϊσταμένη και το Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις 
αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική 
νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται με 
κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με τον κανονισμό 
του Νηπιαγωγείου. 

 
 

Η Προϊσταμένη 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΛΟΒΟΥ 
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