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Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

 
 Ειςαγωγή  

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του χολείου (άρκρο 37, Ν.4692/2020) επιδιϊκει να 
εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ και τισ ςυνκικεσ που είναι απαραίτθτεσ για να πραγματοποιείται  όςο 
καλφτερα γίνεται το ζργο του ςχολείου και να επιτυγχάνονται όςο γίνεται καλφτερα οι ςτόχοι που 
κζτουμε κάκε φορά ωσ ςχολικι κοινότθτα (μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, βοθκθτικό προςωπικό, 
γονείσ/κθδεμόνεσ). Ο κανονιςμόσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με το ΦΕΚ 491/Β/9-2-2021. 

Ο Κανονιςμόσ βαςίηεται ςε όςα προβλζπονται από τθν πολιτεία για τθν εκπαίδευςθ και τθ  
λειτουργία των δθμόςιων και ιδιωτικϊν χολείων, ενςωματϊνει αποδεκτζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ και 
είναι προςαρμοςμζνοσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του Νθπιαγωγείου και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ ςχολικισ και ευρφτερθσ κοινότθτασ. Για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 το 
10ο Νθπιαγωγείο κα λειτουργιςει με τισ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ γενικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ 
Καπίτςα Ευαγγελία, Κλαροφδα Αικατερίνθ, Χαραλαμποποφλου Λουκία, Νικολάου Μαρία. 

 

Σφνταξη, ζγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμοφ. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάςςεται φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Προϊςταμζνθσ του 
Νθπιαγωγείου, με τθ ςυμμετοχι όλων των  μελϊν του υλλόγου Διδαςκόντων, των μελϊν του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου του υλλόγου Γονζων  και Κθδεμόνων κακϊσ και εκπροςϊπου του Διμου. 
Εγκρίνεται από τθ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του 
ςχολείου κακϊσ και από τθ Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ. 

Ο Εςωτερικόσ κανονιςμόσ μετά τθν ζγκριςι του κα κοινοποιθκεί με email ςτουσ γονείσ κθδεμόνεσ 
και κα αναρτθκεί ςτο μπλοκ του ςχολείου (https://blogs.sch.gr/10niplivad/ ) 

Θ ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ: 
τθσ Διεφκυνςθσ του Νθπιαγωγείου, των εκπαιδευτικϊν και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ, των 
μακθτϊν, των γονζων και κθδεμόνων. 

Ο Κανονιςμόσ, όταν κρικεί αναγκαίο, αναπροςαρμόηεται, μζςω τθσ προβλεπόμενθσ από τον νόμο 
ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνει 
νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, να ανταποκρίνεται ςτισ αλλαγζσ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ του 
ςχολείου και τισ, κατά καιροφσ, αποφάςεισ των αρμόδιων ςυλλογικϊν οργάνων του. 

 

 

 Άρθρο 1. Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ  

Ο Κανονιςμόσ, περιλαμβάνει όρουσ και κανόνεσ, κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, 
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, για όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι ϊςτε να 
διαμορφϊνεται ςτο ςχολείο ζνα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολφνει τθν απρόςκοπτθ, 
μεκοδικι και αποτελεςματικι λειτουργία του. Σαυτόχρονα οι δυςκολίεσ και τα προβλιματα που 
προκφπτουν αντιμετωπίηονται από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ωσ προκλιςεισ και ευκαιρίεσ 
βελτίωςθσ, ανάπτυξθσ και ενδυνάμωςθσ παιδαγωγικϊν, διδακτικϊν, και άλλων πρακτικϊν. 

Βαςικοί ςτόχοι του Κανονιςμοφ είναι οι μακθτζσ/μακιτριεσ να διαμορφϊςουν τθν προςωπικότθτά 
τουσ, να διαπαιδαγωγθκοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο αναπτφςςοντασ δεξιότθτεσ οι οποίεσ 
ζχουν βαςικό και κυρίαρχο ρόλο ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και ταυτόχρονα αποτελοφν δεξιότθτεσ 
ηωισ, όπωσ θ δθμιουργικότθτα, ο αυτοζλεγχοσ, θ ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ, θ ςυνεργαςία, θ 

https://blogs.sch.gr/10niplivad/
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ενςυναίςκθςθ, θ αλλθλεγγφθ, ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αλλθλοκατανόθςθ, θ αποδοχι τθσ 
διαφορετικότθτασ, ο ςεβαςμόσ όλων ςε κοινοφσ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ περιβαλλοντικι 
ςυνείδθςθ, θ προςταςία τθσ υγείασ, κακϊσ και θ εδραίωςθ τθσ ιςότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ 
δθμοκρατίασ. 

Μζςω των ςυμφωνθμζνων αρχϊν/κατευκφνςεων του Κανονιςμοφ του Νθπιαγωγείου, επιδιϊκεται: 

 Να εξαςφαλίηεται ζνα υποςτθρικτικό πλαίςιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το 
εκπαιδευτικό ζργο και θ απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Να αναπτφςςεται κατάλλθλο κλίμα για τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του/τθσ κάκε 
μακθτι/μακιτριασ αλλά και όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Να διαςφαλίηεται θ ςωματικι και ψυχικι υγεία όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Να δθμιουργείται πλαίςιο ςυνκθκϊν για ουςιαςτικι μάκθςθ και εργαςία. 

 

 Άρθρο 2. Λειτουργία του Σχολείου  

I. Διδακτικό ωράριο 

Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του βαςικοφ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και του  
ολοιμερου νθπιαγωγείου, τα διαλείμματα, ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ανά διδακτικι ϊρα κακϊσ και θ 
ζναρξθ και λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ κακορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και αποφάςεισ του 
ΤΠΑΙΘ. Ανακοινϊνονται ςτουσ γονείσ με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ με ςχετικό ζντυπο και 
παράλλθλα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Νθπιαγωγείου. 

Για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 το πρόγραμμα του ςχολείου, διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα 

o Τποδοχι των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτο ςχολείο: 8.15- 8:30. 

o Λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ- αποχϊρθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν: 13:00 

Ολοήμερο πρόγραμμα 

o Ζναρξθ λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 13:00. 

o Λιξθ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 16:00. 

  Πρόωρθ αποχϊρθςθ από το Ολοιμερο πρόγραμμα δεν προβλζπεται. 

Προκειμζνου να διευκολυνκεί, κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, θ ομαλι προςαρμογι των 
μακθτϊν/τριϊν εφαρμόηεται ευζλικτο ωράριο παραμονισ ςτο Νθπιαγωγείο κατά τισ πρϊτεσ δφο 
εβδομάδεσ λειτουργίασ  για τα νιπια/προνιπια που φοιτοφν για πρϊτθ φορά(παρ. 7, άρκρο 2, Π.Δ. 
79/2017). Επίςθσ, προβλζπεται θ μεταφορά ωραρίου εργαςίασ ςε απογευματινζσ ϊρεσ μια φορά 
κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ (καλοκαιρινι γιορτι ςτο τζλοσ του ζτουσ) για τθν οποία κα 
ενθμερωκεί θ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου και θ Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ (άρκρο 16, παρ. 10 
Π.Δ. 79/2017). 

Θ ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ γίνεται με πλιρθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ. Ωςτόςο κα 
λειτουργιςει θ εξ αποςτάςεωσ διαδικτυακι διδαςκαλία ( webex) ςε περίπτωςθ που τα 
επιδθμιολογικά δεδομζνα μεταβλθκοφν είτε ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ είτε ςε τοπικό επίπεδο είτε ςε 
περίπτωςθ αναςτολισ για οποιοδιποτε λόγο. 
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II. Προςζλευςη και αποχϊρηςη μαθητϊν/μαθητριϊν 

Θ ϊρα προςζλευςθσ των μακθτϊν και μακθτριϊν του Νθπιαγωγείου είναι 08:15 ζωσ 08:30.  

Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ και θ καλά οργανωμζνθ και ελεγχόμενθ αποχϊρθςθ είναι απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ για τθν πραγματοποίθςθ του διδακτικοφ ζργου και τθν εφρυκμθ λειτουργία του 
ςχολείου γενικότερα και διαςφαλίηει τθν αςφάλεια των μακθτϊν και μακθτριϊν και του 
προςωπικοφ του ςχολείου. 

Για λόγουσ αςφαλείασ των μακθτϊν/μακθτριϊν αλλά και για τθν ομαλι λειτουργία του 
προγράμματοσ θ είςοδοσ του  ςχολείου κλείνει ςτισ 8:30 ϊςτε να μθν παρακωλφεται το παιδαγωγικό 
ζργο του ςχολείου. 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν αποχωροφν από το ςχολείο πριν τθ λιξθ του 
ωραρίου. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου 
(π.χ. αςκζνεια), ενθμερϊνεται ο γονζασ/κθδεμόνασ για να προςζλκει ςτο χολείο και να ςυνοδεφςει 
το παιδί ςτο ςπίτι του, αφοφ προθγουμζνωσ ςυμπλθρϊςει το ςχετικό ζντυπο (υπεφκυνθ διλωςθ). 
Εάν κάποιοσ γονζασ/κθδεμόνασ χρειαςτεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τθ λιξθ των 
μακθμάτων, χρειάηεται να ενθμερϊςει εγκαίρωσ τθ Διεφκυνςθ του χολείου και να ςυμπλθρϊςει 
ςχετικό ζντυπο όπου κα αναγράφονται οι λόγοι (υπεφκυνθ διλωςθ). 

Αιτιματα γονζων για πρόωρθ αποχϊρθςθ ι κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ μακθτϊν/ μακθτριϊν για 
λόγουσ ιατρικισ υποςτιριξθσ ι κεραπευτικισ παρζμβαςθσ, γίνονται δεκτά κατόπιν προςκόμιςθσ 
ςχετικισ βεβαίωςθσ από δθμόςιο φορζα, από τθν οποία προκφπτει με ακρίβεια ι ανάγκθ τθσ 
ανωτζρω απουςίασ και ο ακριβισ χρόνοσ αυτισ. Επιςθμαίνεται ότι τόςο ο φορζασ που εκδίδει τθ 
βεβαίωςθ όςο και ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ κεραπευτικισ παρζμβαςθσ ι ιατρικισ υποςτιριξθσ, 
πρζπει να είναι δθμόςιοι φορείσ. 

Οι εκπαιδευτικοί υποδζχονται τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθν είςοδο του κτιρίου του χολείου 
και οι γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί αποχωροφν. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν δεν παρευρίςκεται χωρίσ άδεια ςτον χϊρο του ςχολείου κανζνασ επιςκζπτθσ. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι των μακθτϊν και των μακθτριϊν, 
παραμζνουν ζξω από τισ ειςόδουσ του ςχολείου, χωρίσ να παρεμποδίηουν τθ διαδικαςία 
αποχϊρθςθσ. Κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν προςζλευςθ των ςυνοδϊν δθμιουργεί    κινδφνουσ για τθν 
αςφάλεια των μακθτϊν/μακθτριϊν που παρακολουκοφν το ςχολικό πρόγραμμα και παρεμποδίηει τθ 
λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ςτθν προςζλευςθ ι αποχϊρθςθ, ο 
γονζασ ενθμερϊνεται για τθν ςθμαντικότθτα και τισ επιπτϊςεισ που ζχει θ κακυςτζρθςθ αυτι  για το 
παιδί όπωσ μθ ςυμμετοχι του ςτισ γωνιζσ εναςχόλθςθσ,  αίςκθμα παραμζλθςθ και απογοιτευςθσ 
κ.τ.λ. Εάν ο γονζασ ςυνεχίηει να παραβιάηει το ωράριο του νθπιαγωγείου το κζμα διερευνάται από το 
ςφλλογο διδαςκόντων ο οποίοσ διερευνά τουσ λόγουσ κακυςτζρθςθσ και δρά ανάλογα  υιοκετϊντασ 
ζνα βραχυπρόκεςμο πρόγραμμα ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ ι το ΚΕ.Δ.Α..Τ. 

 

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

Σο Νθπιαγωγείο εφαρμόηει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται από τισ εγκυκλίουσ του 
ΤΠΑΙΘ και εξειδικεφεται από τον φλλογο Διδαςκόντων με ευκφνθ τθσ Προϊςταμζνθσ του 
Νθπιαγωγείου. Σο ωρολόγιο πρόγραμμα ζχει υποβλθκεί και κα εγκρικεί από τθν αρχι τθσ ςχολικισ 
χρονιάσ από τθν Προϊςταμζνθ εκπαιδευτικϊν κεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Βοιωτίασ.  

  

IV. Ειςαγωγή τησ Αγγλικήσ γλϊςςασ 
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Από το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 ειςάγεται ςτο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των Νθπιαγωγείων 
τθσ χϊρασ θ Αγγλικι γλϊςςα μζςα από δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, βιωματικοφ χαρακτιρα.  

Θ ειςαγωγι τθσ Αγγλικισ γίνεται με τθ διάκεςθ εκπαιδευτικϊν ΠΕ06 για δφο διδακτικζσ ϊρεσ τθν 
εβδομάδα ςε κάκε τμιμα του πρωινοφ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ των Νθπιαγωγείων, ςε πλαίςιο 
ςυνεργαςίασ με τθν νθπιαγωγό του τμιματοσ. Θ νθπιαγωγόσ κατά τισ ϊρεσ αυτζσ παραμζνει ςτθν 
τάξθ λαμβάνοντασ ενεργό μζροσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, με βάςθ τισ ανάγκεσ και τθν οργάνωςθ 
των δραςτθριοτιτων, όπωσ ςυναποφαςίηονται από τισ δφο εκπαιδευτικοφσ (ΠΕ06 και ΠΕ60). Θ 
εκπαιδευτικόσ ΠΕ06 αναλαμβάνει τθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ για δφο διδακτικζσ ϊρεσ τθν 
εβδομάδα ςε κάκε πρωινό τμιμα. Για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 ςτο ςχολείο μασ δεν ζχει 
τοποκετθκεί ακόμθ εκπαιδευτικόσ αγγλικισ γλϊςςασ, ΠΕΟ6. 

 

V. Εργαςτήρια Δεξιοτήτων 

Από τον επτζμβριο του 2021 εντάςςεται ςτο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων 
των Νθπιαγωγείων, θ διδακτικι ενότθτα με τίτλο: Εργαςτιρια Δεξιοτιτων. Οι υπεφκυνοι 
εκπαιδευτικοί για τθ διδαςκαλία των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων ςχεδιάηουν τα Προγράμματα 
Καλλιζργειασ Δεξιοτιτων. Ο ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει υποχρεωτικά τθν υλοποίθςθ τεςςάρων (4) 
Θεματικϊν Ενοτιτων και δφναται να περιλαμβάνει από 20 ωσ 28 Προγράμματα Καλλιζργειασ 
Δεξιοτιτων, δθλαδι 5 ζωσ 7 εβδομάδεσ ανά Θεματικι Ενότθτα. 

Σα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων αποτελοφν καινοτόμο, δυναμικι, διδακτικι, εκπαιδευτικι δράςθ, θ οποία 
ςυνίςταται ςτθν προςκικθ νζων Θεματικϊν Ενοτιτων, με εςτίαςθ ςτισ δεξιότθτεσ, ςτο υποχρεωτικό 
ωρολόγιο πρόγραμμα του Νθπιαγωγείου, αξιοποιϊντασ ςφγχρονεσ και καινοτόμεσ μεκόδουσ 
μάκθςθσ. 

Βαςικι αρχι των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων είναι να ςυνδυάηουν το γνωςτικό πεδίο των 
Προγραμμάτων πουδϊν με τθν ανάπτυξθ βαςικϊν ικανοτιτων των μακθτριϊν και των μακθτϊν με 
ςκοπό τθ διάπλαςι τουσ ςε ελεφκερουσ και υπεφκυνουσ πολίτεσ. 

κοπόσ των «Εργαςτθρίων δεξιοτιτων» είναι θ ενίςχυςθ τθσ καλλιζργειασ ιπιων δεξιοτιτων, 
δεξιοτιτων ηωισ και δεξιοτιτων τεχνολογίασ και επιςτιμθσ ςτισ μακιτριεσ και ςτουσ μακθτζσ. τουσ 
επιμζρουσ ςτόχουσ των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων είναι θ μάκθςθ μζςω ομαδοςυνεργατικισ, 
δθμιουργικισ και κριτικά αναςτοχαηόμενθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ, θ ενίςχυςθ των δεξιοτιτων 
ηωισ, διαμεςολάβθςθσ και υπευκυνότθτασ, θ ενίςχυςθ των δεξιοτιτων ψθφιακισ μάκθςθσ, 
τεχνολογίασ και προγραμματιςτικισ ςκζψθσ. 

Οι κεματικοί άξονεσ που κα υλοποιθκοφν ςτο πρόγραμμα του Νθπιαγωγείου είναι: 

ΗΩ ΚΑΛΤΣΕΡΑ – ΕΤ ΗΘΝ ΤΓΕΙΑ: Διατροφι- Αυτομζριμνα, Οδικι Αςφάλεια (20 Φεβρουαρίου-31 
Μαρτίου 2023)  «Σον Κ.Ο.Κ αγαπϊ. Με αςφάλεια κυκλοφορϊ», Ελζνθ Κανακάρθ.  

ΦΡΟΝΣΙΗΩ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Οικολογία - Παγκόςμια και τοπικι Φυςικι κλθρονομιά( 24 Απριλίου-19 
Μαΐου 2023) « Προςτατζψτε το δάςοσ είναι πθγι ηωισ», πφρου- Βαγι Ευφροςφνθ. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ: Κοινωνικι υναίςκθςθ και Ευκφνθ /Ανκρϊπινα δικαιϊματα (24 
Οκτωβρίου- 2 Δεκεμβρίου 2022) «Αλλθλοςεβαςμόσ/Διαφορετικότθτα», Βαςιλικι Μαντηουράτου. 

ΔΘΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ: Δθμιουργικι κζψθ και Πρωτοβουλία /STEM (9 Ιανουαρίου-17 
Φεβρουαρίου 2023) «Οι ταξιδευτζσ του διαςτιματοσ». 

 

  

3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή  
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I. Φοίτηςη 

Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτα Νθπιαγωγεία είναι υποχρεωτικι και εποπτεφεται από τθν 
εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, θ οποία καταγράφει τισ κακθμερινζσ απουςίεσ και από τθν Προϊςτάμζνθ που 
τισ καταχωρίηει ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΤΠΑΙΘ. Θ ελλιπισ φοίτθςθ και μάλιςτα χωρίσ 
ςοβαρό λόγο, δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν πρόοδο των μακθτϊν/μακθτριϊν. Σθν 
ουςιαςτικι αλλά και τθν τυπικι ευκφνθ απζναντι ςτο ςχολείο και τθν πολιτεία για τθ φοίτθςθ των 
μακθτϊν, φζρουν κατά το νόμο οι γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. 

      ε περίπτωςθ μθ τακτικισ και ανελλιποφσ φοίτθςθσ, ενθμερϊνονται ςχετικά οι γονείσ από τθ 
διεφκυνςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Όταν ζνασ μακθτισ απουςιάηει ςυςτθματικά και αδικαιολόγθτα 
από το ςχολείο θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ ι (ςε δεφτερθ φάςθ) θ Προϊςταμζνθ επικοινωνεί με τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ και τουσ ενθμερϊνει για τισ απουςίεσ του (άρκρο 13 ΠΔ79/2017), κακϊσ και το ότι 
οι απουςίεσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τισ εκατό (100), ανά διδακτικό ζτοσ. Αν οι απουςίεσ του 
μακθτι του Νθπιαγωγείου υπερβαίνουν τισ εκατό (100), ανά διδακτικό ζτοσ, θ βεβαίωςθ φοίτθςθσ 
για τθν εγγραφι ςτθν Αϋ Δθμοτικοφ χορθγείται με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων που 
εκδίδεται φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υντονίςτριασ Εκπαιδευτικοφ Ζργου. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ ο μακθτισ επαναλαμβάνει τθ φοίτθςθ ςτο Νθπιαγωγείο. ε κάκε περίπτωςθ δε δφναται 
να επαναφοιτιςει ςτο Νθπιαγωγείο μακθτισ που τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ ι 
επαναφοίτθςθσ ζχει ςυμπλθρϊςει τθν θλικία των επτά (7) ετϊν. 

  Αν το παιδί υποβάλλεται ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ φαρμακευτικι αγωγι ι αν ζχει ευαιςκθςία 
ςε φάρμακα, ςε κάποιεσ τροφζσ ι ςε κάτι άλλο, ενθμερϊνεται ςχετικά θ νθπιαγωγόσ. 
Απαγορεφεται θ χοριγθςθ φαρμάκων από τισ νθπιαγωγοφσ, όπωσ ορίηει ςχετικι νομοκεςία(ςε 
περίπτωςθ ανάγκθσ παροχισ φαρμακευτικισ αγωγισ επιτρζπεται ςτο γονζα να ειςζλκει). 
Παρζχονται ωςτόςο οι πρϊτεσ βοικειεσ και ενθμερϊνονται τθλεφωνικά οι γονείσ του παιδιοφ ι 
το ΕΚΑΒ (ςε περίπτωςθ εξαιρετικοφ περιςτατικοφ). 

ε περίπτωςθ ατυχθμάτων π.χ. ενοφρθςθσ που χρειάηεται αλλαγι ροφχων και εφόςον το παιδί δε 
μπορεί να αυτοεξυπθρετθκεί καλοφνται οι γονείσ- κθδεμόνεσ.  

το νθπιαγωγείο φοιτοφν δυο θλικίεσ νθπίων. Θ πρϊτθ θλικία (νιπια) περιλαμβάνει τα νιπια, τα 
οποία τισ 31 Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ ςυμπλθρϊνουν θλικία (5) ετϊν.   
Θ δεφτερθ θλικία (προνιπια) περιλαμβάνει τα νιπια, τα οποία ςτισ 31 Δεκεμβρίου του ζτουσ 
ζγγραφθσ ςυμπλθρϊνουν θλικία τεςςάρων (4)ετϊν.  θ φοίτθςθ ςτο Νθπιαγωγείο είναι διετισ και 
υποχρεωτικι. Κάκε εγγραφι νθπίου που δεν ζχει τθ νόμιμθ θλικία κεωρείται άκυρθ.  

  Για να εγγραφοφν πλζον τα παιδιά ςτθν Α’ Δθμοτικοφ χρειάηεται βεβαίωςθ φοίτθςθσ, που 
δίνεται από το νθπιαγωγείο  ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, επομζνωσ θ ανελλιπισ φοίτθςθ του 
παιδιοφ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ τόςο για τθν ομαλι προςαρμογι του ςτο ςχολικό 
περιβάλλον, όςο και για τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ του νθπιαγωγείου. 
Επανάλθψθ φοίτθςθσ ςτο νθπιαγωγείο για ζνα ζτοσ γίνεται όταν διαπιςτϊνεται από 
ιατροπαιδαγωγικι υπθρεςία ι από τθν ςυντονίςτρια εκπαιδευτικοφ ζργου προςχολικισ αγωγισ 
ότι το νιπιο παρουςιάηει ςοβαρζσ δυςκολίεσ για να παρακολουκιςει τα μακιματα τθσ Α’ τάξθσ 
του δθμοτικοφ και εφόςον οι γονείσ το επικυμοφν.  

 

II. Σχολικοί χϊροι 

Κοινόσ ςτόχοσ όλων είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Ο ςεβαςμόσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία 
του Νθπιαγωγείου, τισ υποδομζσ, τον εξοπλιςμό αλλά και το φυςικό περιβάλλον του ςχολείου 
αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Με το ίδιο ςκεπτικό υπάρχει 
φροντίδα για τθν τάξθ και τθν καλαιςκθςία ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ, κακϊσ είναι ο ιδιαίτεροσ χϊροσ, 
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όπου παραμζνουν και εργάηονται μακθτζσ/μακιτριεσ και εκπαιδευτικοί   πολλζσ ϊρεσ. Φροντίδα όλων 
είναι να διατθροφνται οι χϊροι κακαροί. Σεράςτια ςυμβολι ςε αυτό ζχει και θ υπεφκυνθ 
κακαριότθτασ του Νθπιαγωγείου. 

 

III. Διάλειμμα 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ βγαίνουν ςτο προαφλιο, όπωσ ζχει 
κακοριςτεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.  ε περίπτωςθ κακοκαιρίασ οι προκακοριςμζνοι χϊροι 
παραμονισ των μακθτϊν και μακθτριϊν για διάλειμμα  κακίςτανται οι αίκουςεσ των τμθμάτων. 

Σο διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ και ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων όπου οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ αλλθλεπιδροφν, παίηουν αρμονικά και για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι δυςκολία 
αντιμετωπίηουν απευκφνονται ςτισ εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτο προαφλιο. 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπεται κανζνασ ανιλικοσ ι ενιλικοσ να παρακολουκεί, 
να ςυνομιλεί ι να δίνει αντικείμενα ςε μακθτζσ και μακιτριεσ του ςχολείου από τα κάγκελα του 
προαφλιου χϊρου. 

 

IV. Σχολικό πρόγραμμα 

Θ φοίτθςθ ςτο Νθπιαγωγείο αποτελεί το πιο ςθμαντικό βιμα ςτθ ηωι του παιδιοφ για τθ μάκθςθ, 
τθν προςωπικι ανάπτυξθ και κοινωνικοποίθςι του. Οι μακθτζσ και μακιτριεσ παρακολουκοφν και 
ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία ςεβόμενοι τουσ κανόνεσ του 
ςχολείου, όπωσ διαμορφϊνονται από τουσ ίδιουσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ, όπωσ και το 
δικαίωμα των ςυμμακθτϊν και ςυμμακθτριϊν τουσ για μάκθςθ. 

Σα παιδιά μακαίνουν να ςυν-εργάηονται, να δθμιουργοφν, να αλλθλεπιδροφν, να αυτενεργοφν και να 
είναι υπεφκυνα. Θ ςυνεργαςία μεταξφ γονζων/κθδεμόνων και εκπαιδευτικϊν ζχει κοινό ςτόχο τθν 
υγιι ανάπτυξθ παιδιϊν με ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα. 

 

V. Σχολικζσ εκδηλϊςεισ- Δραςτηριότητεσ 

Ο εορταςμόσ τθσ 28θσ Οκτωβρίου, τθσ 17θσ Νοεμβρίου και 25θσ Μαρτίου κα πραγματοποιθκεί ςτο  
ςτο χϊρο του ςχολείου χωρίσ τθν παρουςία γονζων. 

Θ χριςτουγεννιάτικθ γιορτι κα πραγματοποιθκεί ςτο χϊρο του ςχολείου με ι χωρίσ τθν παρουςία 
γονζων ανάλογα με τα επιδθμιολογικά δεδομζνα και τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ. 

Θ καλοκαιρινι  γιορτι κα πραγματοποιθκεί ςτο αφλειο χϊρο του ςχολείου με  τθν παρουςία γονζων. 

Κατά τισ ονομαςτικζσ γιορτζσ και τισ θμζρεσ γενεκλίων των νθπίων, μποροφν  να κεράςουν ατομικά 
ςυςκευαςμζνα γλυκά. 

 

VI. Συμπεριφορά - Δικαιϊματα – Υποχρεϊςεισ 

Η Προϊςταμζνη   

 υμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των διδαςκουςϊν και των 
μακθτϊν/μακθτριϊν και είναι υπεφκυνθ, ςε ςυνεργαςία με τισ εκπαιδευτικοφσ, για τθν ομαλι 
λειτουργία του ςχολείου. 
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 Ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ 
εγκυκλίουσ και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του χολείου και τισ αρμοδιότθτεσ του 
υλλόγου Διδαςκόντων. 

 Λαμβάνει μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ παιδαγωγικϊν μζςων και εργαλείων, τθν καλι χριςθ 
τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ, τθ λειτουργικότθτα και τθν αντικατάςταςι τουσ, ςε περίπτωςθ φκοράσ. 

 Είναι υπεφκυνθ, μαηί με τισ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και αιςκθτικι των χϊρων του 
Νθπιαγωγείου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 Ζχει τθν ευκφνθ για τθ διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο, για τθν ανάπτυξθ αρμονικϊν 
ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 

Οι εκπαιδευτικοί 

 Εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τθσ 
προςχολικισ εκπαίδευςθσ και μζςα ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και με τθν 
κακοδιγθςθ των τελεχϊν τθσ Εκπαίδευςθσ. 

 Προετοιμάηουν κακθμερινά και οργανϊνουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, εφαρμόηοντασ  
ςφγχρονεσ και κατάλλθλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τισ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 υνεργάηονται με τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ, ςζβονται τθν προςωπικότθτά τουσ, καλλιεργοφν και 
εμπνζουν ς’ αυτοφσ, κυρίωσ με το παράδειγμά τουσ, δθμοκρατικι ςυμπεριφορά. 

 Μεριμνοφν για τθ δθμιουργία κλίματοσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ και ςυνεχοφσ και αμφίδρομθσ 
επικοινωνίασ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, και τουσ ενθμερϊνουν για τθ 
φοίτθςθ, τθ ςυμπεριφορά και τθν εξζλιξθ των παιδιϊν τουσ. 

 Φροντίηουν για τθν πρόοδο όλων των μακθτϊν /μακθτριϊν τουσ και τουσ προςφζρουν παιδεία 
διανοθτικι, θκικι και κοινωνικι. 

 υμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ ενόσ ιρεμου, κετικοφ, ςυνεργατικοφ, ςυμπεριλθπτικοφ, 
εποικοδομθτικοφ ςχολικοφ κλίματοσ. 

 Ενδιαφζρονται για τισ ςυνκικεσ ηωισ των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ ςτθν οικογζνεια και ςτο 
ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψθ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν  
πρόοδο και ςυμπεριφορά των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ και υιοκετοφν κατάλλθλεσ 
παιδαγωγικζσ ενζργειεσ, ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα. 

 Ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ και λιψθ 
αποφάςεων για κζματα που αφοροφν τουσ ίδιουσ και το ςχολείο και καλλιεργοφν τισ αρχζσ και 
το πνεφμα αλλθλεγγφθσ και ςυλλογικότθτασ. 

 υνεργάηονται με το οικείο ΚΕ.Δ.Α..Τ ι άλλεσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ προκειμζνου να 
υποςτθριχκοφν οι μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ κακϊσ και οι οικογζνειζσ τουσ. 

 υνεργάηονται με τθν Προϊςταμζνθ, τουσ γονείσ και τα αρμόδια τελζχθ Εκπαίδευςθσ για τθν 
καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, ςεβόμενοι τθν 
προςωπικότθτα και τα δικαιϊματα των μακθτϊν/μακθτριϊν 

 Ανανεϊνουν και εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ, ςχετικά με τισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ τόςο μζςω 
των διάφορων μορφϊν επιμόρφωςθσ, που παρζχονται κεςμικά από το ςφςτθμα τθσ 
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οργανωμζνθσ εκπαίδευςθσ, όςο και μζςω τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ ι και τθσ 
αυτοεπιμόρφωςθσ.  

 

Οι μαθητζσ/μαθήτριεσ  

 Επιδεικνφουν ςεβαςμό, με τθ ςτάςθ τουσ, προσ κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ, ςυμμετζχουν ενεργά 
ςυνδιαμορφϊνοντασ τθν κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Απευκφνονται ςτισ εκπαιδευτικοφσ και ςτθ Διεφκυνςθ του χολείου και ηθτοφν τθ βοικειά τουσ, 
για κάκε πρόβλθμα που τουσ απαςχολεί και τουσ δθμιουργεί εμπόδιο ςτθ ςχολικι ηωι. 

 Προςζχουν ϊςτε να διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ και δείχνουν ενδιαφζρον για τθν 
υλικι περιουςία του ςχολείου. 

 Αποφεφγουν ρθτά τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε μορφισ βίασ (ςωματικι, λεκτικι ι ψυχολογικι). 

 Προςπακοφν να λφνουν τισ αντικζςεισ ι διαφωνίεσ με διάλογο. ε περιπτϊςεισ που γίνονται 
αποδζκτεσ ι παρατθρθτζσ βίαιθσ λεκτικισ, ψυχολογικισ ι και ςωματικισ ςυμπεριφοράσ, 
ενεργοφν άμεςα και ακολουκοφν τα παραπάνω βιματα: 

1. υηθτοφν άμεςα και ειρθνικά με όποιον ζχουν διαφορά. 

2. Απευκφνονται ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό τμιματοσ. 

3. Απευκφνονται ςτθν Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου.  

 υμβάλλουν ςτθν υιοκζτθςθ αειφορικϊν πρακτικϊν, όπωσ θ ανακφκλωςθ υλικϊν. 

 τισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ εκτόσ Νθπιαγωγείου 
ακολουκοφν τισ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και ευπρζπεια. 

 

Γονείσ και κηδεμόνεσ 

 Φροντίηουν ϊςτε το παιδί να ζρχεται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο ςχολείο και να ενθμερϊνουν  
ςε περίπτωςθ απουςίασ του. 

 Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ, ζντυπεσ ι θλεκτρονικζσ, ϊςτε να ενθμερϊνονται 
για κζματα λειτουργίασ του χολείου. 

 υνεργάηονται αρμονικά ςε προςωπικό επίπεδο αλλά και μζςω του υλλόγου Γονζων με τθ 
Διεφκυνςθ και τον φλλογο των Διδαςκόντων για κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ. 

 Ενθμερϊνουν ζγκαιρα και προςκομίηουν τα ςχετικά ζγγραφα, αν υπάρχουν, για κάκε ειδικό 
κζμα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά τουσ - κζματα υγείασ, ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ικανότθτεσ ι 
ανάγκεσ, κζματα οικογενειακισ και κοινωνικισ κατάςταςθσ - τα οποία μποροφν να επθρεάςουν 
τθν επίδοςθ, τθ φοίτθςθ και ςυμπεριφορά του παιδιοφ και ηθτοφν τθ ςυνδρομι του ςχολείου. 

 

VII. Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

Σα ηθτιματα μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολείο αποτελοφν αντικείμενο ςυνεργαςίασ των 
γονζων/κθδεμόνων με τθν εκπαιδευτικό, υπεφκυνθ τθσ τάξθσ, τθν Προϊςταμζνθ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ, το φλλογο Διδαςκόντων και τθ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, προκειμζνου να 
υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ του κζματοσ. ε κάκε περίπτωςθ και πριν 
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από οποιαδιποτε απόφαςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ 
και των δικαιωμάτων του παιδιοφ. Οι ςωματικζσ ποινζσ δεν επιτρζπονται. 

Οι εκπαιδευτικοί με τουσ μακθτζσ ζχουν ςυνάψει ςυμβόλαιο τάξθσ. Ζχουν οριοκετιςει και 
οπτικοποιιςει τουσ κανόνεσ ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε πράξθ τουσ ζχει 
ςυνζπειεσ και κα πρζπει να αναλάβουν τθν ευκφνθ για τισ επιλογζσ τουσ. 

Σο ςχολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ και μακιτριεσ να 
ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε πράξθ τουσ ζχει ςυνζπειεσ, να μάκουν να αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ 
των επιλογϊν τουσ και να γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ. Αν θ ςυμπεριφορά του μακθτι και τθσ 
μακιτριασ δεν εναρμονίηεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από τθν τιρθςθ του 
εςωτερικοφ κανονιςμοφ του ςχολείου, τότε αντιμετωπίηει τον παιδαγωγικό ζλεγχο, ςφμφωνα με τισ 
αρχζσ τθσ ψυχολογίασ και παιδαγωγικισ που διζπουν τθν θλικία του. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται από το χολείο για τθν όποια μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά των 
παιδιϊν τουσ. Θ ςτενι ςυνεργαςία ςχολείου-γονζων/κθδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και 
επιβεβλθμζνθ. 

 

VIII. Πρόληψη φαινομζνων βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

Για τθν πρόλθψθ του εκφοβιςμοφ και τθσ βίασ ςτο ςχολείο οι εκπαιδευτικοί: ςυηθτοφν με τουσ 
μακθτζσ 

> για τα δικαιϊματά τουσ, 

> τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ και 

> τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του εκφοβιςμοφ και τθσ βίασ ςτο ςχολείο 

παρζχουν από νωρίσ ςτουσ μακθτζσ κατάλλθλουσ τρόπουσ ζκφραςθσ τθσ επικετικότθτασ τουσ όπωσ 
τα ακλιματα και οι τζχνεσ, ενιςχφουν τθ φιλία μεταξφ των μακθτϊν και αναδεικνφουν τθν 
αλλθλεγγφθ τθσ παρζασ των φίλων ωσ το καταλλθλότερο μζςο για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν 
εκφοβιςμοφ και βίασ ςτο ςχολείο. 

Επιπλζον, ευαιςκθτοποιοφν τουσ γονείσ για οποιοδιποτε πρόβλθμα, αντιμετωπίηουν τισ αιτίεσ 

απομόνωςθσ και περικωριοποίθςθσ μακθτϊν, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν ζνταξθ ςτθ 
ςχολικι ομάδα ανεξαιρζτωσ όλων των μακθτϊν και αςκοφν ουςιαςτικι εποπτεία των χϊρων του 
ςχολείου ςτουσ οποίουσ πικανολογείται εκδιλωςθ εκφοβιςμοφ και βίασ μεταξφ των μακθτϊν.  

Θ Προϊςταμζνθ και οι εκπαιδευτικοί του Νθπιαγωγείου ζχουν κακοριςτικό ρόλο ςτθ ςχολικι 
κοινότθτα και διαπαιδαγωγοφν με το παράδειγμα και τθν κακθμερινι τουσ παρουςία. Θ ανάπτυξθ 
κετικοφ κλίματοσ, ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, θ ςυνεργαςία με τθν 
οικογζνεια αποτελοφν ςθμαντικοφσ παράγοντεσ τθσ διαδικαςίασ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ 
φαινομζνων βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. 

 

IX. Άλλα θζματα 

Εμβολιαςμόσ μαθητϊν/μαθητριϊν 

φμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα 
τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν. Ζνα από τα δικαιολογθτικά 
εγγραφισ, αποτελεί και θ επίδειξθ του Βιβλιαρίου Τγείασ ι άλλο ςτοιχείο από το οποίο 
αποδεικνφεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
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Προετοιμαςία γεφματοσ-Γεφμα 

Σο γεφμα των μακθτϊν/μακθτριϊν παραςκευάηεται ςτο ςπίτι με ευκφνθ των γονζων/κθδεμόνων 
τουσ. Ο/θ νθπιαγωγόσ ςτο ολοιμερο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου, βοθκά και κακοδθγεί τουσ 
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ϊςτε να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ που αφοροφν ςτθ 
διαδικαςία του γεφματοσ και να εξυπθρετοφνται αυτόνομα. ε κάκε περίπτωςθ δίνεται ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτουσ μακθτζσ μζχρι να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ αυτοεξυπθρζτθςθσ. 

 

 Άρθρο 4. Επικοινωνία και Συνεργαςία Γονζων/Κηδεμόνων-Σχολείου  

I. Σημαςία τησ επικοινωνίασ και τησ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ 

Πολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του Νθπιαγωγείου και του κλίματοσ που 
δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν και με τον φλλογο Γονζων. Θ εμπιςτοςφνθ του παιδιοφ ςτο ςχολείο ενιςχφεται 
από τθ κετικι ςτάςθ των γονζων/κθδεμόνων προσ το χολείο και τον εκπαιδευτικό. 

Για οποιοδιποτε αίτθμά τουσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ απευκφνονται ςτον/τθν εκπαιδευτικό τθσ  τάξθσ. 
ε περίπτωςθ που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτι λφςθ ι ςυνεννόθςθ, απευκφνονται ςτθν 
Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου.  

 

II. Διαδικαςίεσ ενημζρωςησ και επικοινωνίασ Σχολείου και γονζων/κηδεμόνων 

Οι ςυναντιςεισ για ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων με τισ εκπαιδευτικοφσ προγραμματίηονται με 
απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων: 

o τθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ, όπου λαμβάνει χϊρα ενθμζρωςθ για ηθτιματα που αφοροφν 
ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 

o τθν αρχι του Οκτϊβρθ όπου ενθμερϊνονται οι γονείσ/κθδεμόνεσ για το πρόγραμμα του 
νθπιαγωγείου όπωσ αυτό κακορίηεται από το ΔΕΠ και το  ΑΠ του νθπιαγωγείου 

o Θ εκπαιδευτικόσ προκακορίηει θμζρα και ϊρα ςυνάντθςθσ, όταν  ο γονζασ/κθδεμόνασ κρίνει ότι 
κζλει ενθμζρωςθ για τθν αγωγι και τθ  πρόοδο του παιδιοφ ενδιάμεςα του τριμινου. 

o Κάκε φορά που θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ κρίνει αναγκαία μια ζκτακτθ ςυνάντθςθ. 

o Κατά τθν ενθμζρωςθ προόδου με το πζρασ κάκε τριμινου, όπου πραγματοποιείται παιδαγωγικι 
ατομικι ςυνάντθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν, προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. 

Θ είςοδοσ των γονζων/κθδεμόνων ςτο ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο κατά τισ προβλεπόμενεσ ϊρεσ 
ςυναντιςεων με τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Οι ατομικζσ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ πραγματοποιοφνται ςτο χϊρο του γραφείου του 
νθπιαγωγείου.  

Οι γονείσ-κθδεμόνεσ οφείλουν να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ και να 
ενθμερϊνουν άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ για κάκε αλλαγι, ϊςτε το Νθπιαγωγείο να ζχει τα  
ιςχφοντα τθλζφωνά τουσ και τισ ζγκυρεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ για τθν αποςτολι 
ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων ι/και υπεφκυνων δθλϊςεων για τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν 
επιςκζψεων/δράςεων/εκδθλϊςεων κ.λπ.. Επίςθσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ κα πρζπει τακτικά να 
επιςκζπτονται το ιςτολόγιο του Νθπιαγωγείου, ι να αξιοποιοφν κάκε πρόςφορο μζςο επικοινωνίασ 
που παρζχεται από το Νθπιαγωγείο και να ενθμερϊνονται για τα κζματα του Νθπιαγωγείου. 
Επιπλζον, κα πρζπει να γνωςτοποιοφν εμπιςτευτικά ςτθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ είτε ςτθν 
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Προϊςταμζνθ τθσ ςχολικισ μονάδασ οποιαδιποτε ιδιαιτερότθτα ι αλλαγι ςτθ ηωι του παιδιοφ 
(απϊλεια, διαηφγιο γζννθςθ νζου παιδιοφ, αςκζνεια ςτο οικογενειακό περιβάλλον κτλ) προκειμζνου 
θ εκπαιδευτικόσ να επιλθφκεί των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν και να τισ λάβει υπόψθ ςτο παιδαγωγικό τθσ 
ζργο. ε περίπτωςθ διεηευγμζνων γονζων κα πρζπει το ςχολείο να ενθμερϊνεται άμεςα ςχετικά με 
το ποιοσ από τουσ δφο γονείσ ζχει τθν επιμζλεια του παιδιοφ. Σζλοσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ ςε ζκτακτεσ 
περιπτϊςεισ κα πρζπει να ζχουν φροντίςει είτε οι ίδιοι ι πρόςωπα που ζχουν εξουςιοδοτιςει να 
είναι άμεςα διακζςιμοι. 

 

III. Σφλλογοσ Γονζων και Κηδεμόνων 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν κάκε χολείου ςυγκροτοφν τον φλλογο Γονζων 
& Κθδεμόνων, που φζρει τθν επωνυμία του ςχολείου και ςυμμετζχουν αυτοδικαίωσ ςε αυτόν. Ο 
φλλογοσ Γονζων & Κθδεμόνων είναι ζνασ ςθμαντικόσ κεςμόσ, αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
χολικισ Κοινότθτασ και για αυτό είναι ςθμαντικι θ ςυμμετοχι όλων των γονζων/κθδεμόνων. 
Βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τθν Προϊςτάμενθ, τον φλλογο Διδαςκόντων του ςχολείου, αλλά 
και με τθν Πρόεδρο τθσ χολικισ Επιτροπισ του οικείου Διμου.  

 

IV. Σχολικό Συμβοφλιο 

ε κάκε ςχολικι μονάδα λειτουργεί το χολικό υμβοφλιο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν ο φλλογοσ  
Διδαςκόντων, το Διοικθτικό υμβοφλιο του υλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων και δυο εκπρόςωποι  
τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Ζργο του χολικοφ υμβουλίου είναι θ ςυμβολι του ςτθ διαςφάλιςθ τθσ 
εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Σο χολικό υμβοφλιο λειτουργεί ςυνεργατικά και 
προτείνει παρεμβάςεισ για τθν επίλυςθ κεμάτων που αφοροφν ςτθν υγιεινι, ςτθν αςφάλεια και ςτθν 
πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτον ςχολικό χϊρο κακϊσ και ςε ηθτιματα βελτίωςθσ τθσ υλικοτεχνικισ 
υποδομισ του Νθπιαγωγείου. 

 

V. Η ςημαςία τησ ςυνζργειασ όλων 

Ζνα ανοιχτό ςτθν κοινωνία, ςυνεργατικό και δθμοκρατικό ςχολείο ζχει ανάγκθ από τθ ςφμπραξθ 
όλων των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ − μακθτϊν/μακθτριϊν, εκπαιδευτικϊν, 
Προϊςταμζνθσ, υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, χολικισ Επιτροπισ, Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ − 
προκειμζνου να επιτφχει ςτθν αποςτολι του. 

 

 Άρθρο 5: Πολιτική του ςχολείου προςταςίασ από πιθανοφσ κινδφνουσ  

I. Αντιμετϊπιςη ζκτακτων αναγκϊν 

Οι φυςικζσ καταςτροφζσ παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ τα τελευταία χρόνια με ποικίλεσ ςυνζπειεσ 
ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Οι ςχολικζσ μονάδεσ, ωσ λειτουργικοί χϊροι φιλοξενίασ και 
δραςτθριοποίθςθσ ευάλωτθσ ομάδασ του πλθκυςμοφ, απαιτοφν αυξθμζνο βακμό ετοιμότθτασ ζναντι 
των κινδφνων αυτϊν. 

Θ απρόβλεπτθ ι περιςταςιακι κρίςθ είναι αυτι που ςυνδζεται ευκζωσ με τθν ανάγκθ εκπόνθςθσ 
ενόσ ςχεδίου διαχείριςισ τθσ. Σα κρίςιμα ςυμβάντα χριηουν ζγκαιρων και ζγκυρων ενεργειϊν 
ανταπόκριςθσ. Θ ζγγραφθ και οργανωμζνθ αποτφπωςθ αυτϊν, ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, 
ςυνιςτά το πρωτόκολλο - ςχζδιο διαχείριςθσ κρίςεων. Σα οφζλθ ενόσ τζτοιου ςχεδίου ζγκεινται ςτθ 
διαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ και τθσ ψυχικισ υγείασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του 
ςχολείου. 
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τθν κατεφκυνςθ αυτι, θ  ςχολικι μονάδα ζχει δθμιουργιςει μια Ομάδα Διαμόρφωςθσ χεδίου 
Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων, που  είναι ο φλλογοσ Διδαςκόντων με επικεφαλισ τθν Προϊςταμζνθ και 
ζχει αναπτυχκεί ζνα γενικό ςχζδιο προετοιμαςίασ του ςχολείου για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων 
(Πρακτικό 5/30-9-22). 

Για τθν προςταςία από ςειςμοφσ και ςυνοδά φυςικά φαινόμενα ζχει επικαιροποιθκεί   το χζδιο 
Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ του ειςμικοφ Κινδφνου ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ και 
κα υλοποιθκοφν αςκιςεισ ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ( Πρακτικό 4/30-9-22). 

Θ Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ και ςε ςυνεργαςία με τον φλλογο 
Διδαςκόντων, ζχει προβεί ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν 
αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. Επίςθσ, ζχουν  ενθμερωκεί τουσ 
μακθτζσ/μακιτριεσ για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των 
φαινομζνων αυτϊν. 

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ κρίςθσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ παραδίδονται μόνο ςτουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ ι ςτα πρόςωπα που οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν ορίςει γραπτϊσ για τθν 
παραλαβι των μακθτϊν/τριϊν από τθ ςχολικι μονάδα. 

Σζλοσ, λόγω πανδθμίασ οι εκπαιδευτικοί, μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, θ Προϊςτάμενθ 
ςυμμορφϊκθκαν και  ακολοφκθςαν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδόκθκαν από αρμόδιουσ 
φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΤ, ΤΠΑΙΘ, Τπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ.  

 

II. Χϊροσ ςυγκζντρωςησ ςε περίπτωςη ανάγκησ 
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III. Ειδικό ςχζδιο αποχϊρηςησ λόγω ζκτακτων ςυνθηκϊν 

ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί ςχζδιο διαφυγισ 
και πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 

 

 Άρθρο 6: Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ- Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ τησ εφαρμογήσ του  

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ ςφγχρονεσ  
παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Θ τιρθςι του από όλουσ τουσ παράγοντεσ του ςχολείου 
(μακθτζσ/μακιτριεσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, βοθκθτικό προςωπικό) με αμοιβαίο 
ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του  
Νθπιαγωγείου. Είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το ςχολείο να οικοδομιςει για να πετφχει 
τουσ ςτόχουσ και το όραμά του. 

Θζματα που ανακφπτουν ςτθν εκπαιδευτικι κακθμερινότθτα και δεν προβλζπονται από τον 
Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ από τθν Προϊςταμζνθ και το φλλογο Διδαςκόντων, 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και τθν κείμενθ εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςε 
πνεφμα ςυνεργαςίασ με  όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν ενθμερϊνονται με κάκε πρόςφορο μζςο, 
ζντυπο ι θλεκτρονικό, ςχετικά με τον κανονιςμό του Νθπιαγωγείου. 
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