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Το νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την 

οικογένεια), θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να 

αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. 

Σκοπός του νηπιαγωγείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι να βοηθήσει 

την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων, σωματικά, νοητικά, 

συναισθηματικά και κοινωνικά: 

    Καλλιεργώντας τις αισθήσεις και οργανώνοντας τις πράξεις τους. 

    Προκαλώντας το ενδιαφέρον για μάθηση και προάγοντας τη γνώση 

και την κατάκτηση δεξιοτήτων. 

    Κινητοποιώντας την κριτική και δημιουργική σκέψη. 

    Αναπτύσσοντας την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης μέσα από  

τα σύμβολα, υποστηρίζοντας το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα. 

    Ενσωματώνοντας την τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες του 

προγράμματος. 

    Αναδεικνύοντας το παιχνίδι ως πυρήνα του προγράμματος. 

    Ενισχύοντας τη συνεργασία με τους γονείς. 

 
Κάθε σχολική μονάδα οφείλει από το σχολικό έτος 2020-2021 να έχει 

εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, στον οποίο αναφέρονται τα θέματα  

σχετικά με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.  

4692/ 12-6-2020 και την υπ’αριθμ. 13423/ΓΔ4/4-2-2021 απόφαση του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 

491/9-2-2021). 

Συντάσσεται ύστερα από εισήγηση της Προϊσταμένης της σχολικής μονάδας και 

με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων και εκπροσώπου του  

οικείου Δήμου. Η απόφαση εγκρίνεται από τον/την Συντονιστή/στρια 

Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και από τον 

Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης. Κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και  

αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου, την πρώτη φορά εφαρμογής του αμέσως  

μετά την έγκριση αυτού, ενώ τα επόμενα έτη με την έναρξη του σχολικού έτους. Η  

ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου,  

των εκπαιδευτικών, των μαθητών/μαθητριών και των γονέων/κηδεμόνων. 
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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. Στο πλαίσιο 

αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και 

αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.  

Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές να ενταχθούν  

ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να 

ακολουθεί τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. 

Συγκεκριμένα, το σύγχρονο νηπιαγωγείο επιδιώκει τον σεβασμό στις 

ατομικές διαφορές και στην προσωπικότητα του νηπίου, την ικανοποίηση των 

φυσικών και ψυχικών του αναγκών και όλα αυτά μέσα σε μια ατμόσφαιρα στην 

οποία κυριαρχεί η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργία και η πειθαρχημένη ελευθερία. 

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ο Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας του  

Νηπιαγωγείου μας, ο οποίος αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου  μας 

και είναι εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία και τη σύγχρονη παιδαγωγική  

αντίληψη. 

 

Στο  11ο Νηπιαγωγείο Αργυρούπολης  για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023, 

λειτουργεί ένα (1) υποχρεωτικό πρωινό τμήμα και ένα (1) προαιρετικό 

απογευματινό. Υπηρετούν σ’ αυτό δύο (2) εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας  και μία 

(1) εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας. Την καθαριότητα των χώρων έχει αναλάβει 

μία (1) καθαρίστρια, η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου Ελληνικού – 

Αργυρούπολης. 

 
Α. Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείου 

1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
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Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 

συντάσσεται με βάση τη με αριθ. πρωτ. 130272/Δ1/05-08-2016 (ΦΕΚ 2670Β) Υ.Α, 

όπως τροποποιήθηκε με το κεφ. Β, του άρθρ. 11 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως  

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α). Ο Ενιαίος Τύπος 

Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει: α) το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα,  

που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/τριες (νήπια και προνήπια), αφορά όλα τα 

τμήματα και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τις 13:00 και β) το Προαιρετικό Ολοήμερο  

Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 16:00. 

 

2. Έναρξη σχολικού έτους 2022 – 2023 

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2022-2023 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης 

των μαθημάτων η Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022. 

Στην αρχή του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο 

(2) εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο 

Νηπιαγωγείο για νήπια/προνήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. 

Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και τον  

σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου. 

Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων ακολουθεί κοινό 

ωράριο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 2, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως  

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α). 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),  

η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με 

κατάλληλες προδιαγραφές) είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις 

τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες 

των σχολικών μονάδων 

Κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που 

ορίζονται στο υπ’αριθμ. 4695/7-9-2022 ΦΕΚ και ακολουθούνται οι οδηγίες και το 

πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ., όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις 

σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι οποίες 

κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
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3. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό. 

α) το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους τους 

μαθητές/τριες (νήπια και προνήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις  

8:30 μέχρι τις 13:00 και 

β) το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 

16:00. 

Η υποδοχή των μαθητών είναι διάρκειας 15 λεπτών και γίνεται από 8:15 

έως 8:30.  

Τόσο η αυλόπορτα, όσο και η εξώπορτα του κτιρίου του Νηπιαγωγείου, 

κλειδώνονται στις 8:30 και παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 

του σχολείου, για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται 

η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του. Μετά τις 8:30 δε 

θα είναι δυνατή η προσέλευση των μαθητών/τριών. Ανοίγουν μόνο κατά τις ώρες 

αποχώρησης των νηπίων δηλαδή 13.00, ώρα αποχώρησης του πρωινού τμήματος 

και 16.00, ώρα αποχώρησης του ολοήμερου τμήματος. Δεν προβλέπεται πρόωρη 

αποχώρηση από το ολοήμερο τμήμα. Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην προσέλευση μετά το 

κλείδωμα της πόρτας δε θα είναι δυνατή η παραλαβή του παιδιού.  

Οι μαθητές/μαθήτριες που έχουν προγραμματισμένο ραντεβού για 

εμβολιασμό, μπορούν να καθυστερήσουν στην προσέλευση, εφόσον έχει υπάρξει  

έγκαιρη ενημέρωση μεταξύ των γονέων των μαθητών/τριών και της Προϊσταμένης  

του Νηπιαγωγείου. 

Σας παρακαλούμε να τηρείτε σχολαστικά την ώρα προσέλευσης του παιδιού  

σας στο νηπιαγωγείο και την ώρα αποχώρησής του από αυτό, για να μη 

διαταράσσεται το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου. 

Τα παιδιά κατά την αποχώρηση παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους 

ενήλικες στην υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι  

γονείς. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει  

αποκλειστικά στον γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να  

γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους. 
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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). 

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η  

τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

 

Πρόγευμα – γεύμα 

Κάθε παιδί θα πρέπει από την αρχή της σχολικής χρονιάς να έχει μαζί του 

μία σχολική τσάντα (με εύχρηστο κούμπωμα), μέσα στην οποία θα φέρνει 

καθημερινά το πρόγευμα, το παγουρίνο/μπουκάλι με το νερό του, μία μικρή 

πετσετούλα , χαρτομάντηλα, υγρομάντηλα και μία αλλαξιά  ρούχων. Επίσης, και μία 

δεύτερη μικρή τσάντα για το γεύμα του, εάν θα παρακολουθεί το ολοήμερο 

πρόγραμμα, που θα περιέχει  ομοίως μία μικρή υφασμάτινη πετσέτα την οποία θα 

στρώνει επάνω στο τραπέζι, το μπολ με το φαγητό του, κουτάλι/ πιρούνι και το  

παγουρίνο/μπουκάλι. Οι ώρες του προγεύματος και του γεύματος είναι ιδιαίτερες  

στιγμές της ημέρας. Καλό θα ήταν τα παιδιά να μην έχουν τρόφιμα που δεν τους  

αρέσουν ή που δυσκολεύονται να τα φάνε ή που μπορεί να χυθούν όπως χυμοί και  

γάλα και -ως επί το πλείστον- να έχουν υγιεινές τροφές. Για λόγους ασφάλειας δεν  

επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ξηρούς καρπούς, τσίχλες, ή καραμέλες. 

 

Διάλειμμα 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο 

προαύλιο, όπως έχει καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση 

κακοκαιρίας παραμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας ή εναλλακτικά στην αίθουσα  

πολλαπλών χρήσεων. 
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Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων 

όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες αλληλεπιδρούν, 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. 

 

4. Κατανομή τμημάτων 

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με τις  

προβλέψεις του άρθρου 6, παρ. 2, (ΠΔ79/2017 ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με  

το άρθρο 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) καθορίζεται στους είκοσι πέντε (25). 

 
5. Λειτουργία Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος 

Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και 

θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον /την εκπαιδευτικό του ολοήμερου τμήματος,  

ο/η οποίος/α αναλαμβάνει την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών του  

Ολοήμερου Προγράμματος (ΠΔ79/1-08-2017). 

Επίσης, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ.: Φ.7/118216/Δ1-9-9-2020 έγγραφο 

του Υ.ΠΑΙ.Θ: “Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη  

των γονέων/κηδεμόνων τους. Η Νηπιαγωγός στο ολοήμερο πρόγραμμα του 

Νηπιαγωγείου, βοηθά και καθοδηγεί τους/τις μαθητές/τριες ώστε να αποκτήσουν  

τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να 

εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

στους/στις μαθητές/τριες μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες 

αυτοεξυπηρέτησης.” 

 

6. Επιτήρηση μαθητών/τριών – Ασφάλεια μαθητών/τριών 

Για την επιτήρηση των νηπίων ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του  

άρθρου 12 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) και στο κεφ. Α του άρθρου 18 του Π.Δ.  

79/2017(ΦΕΚ 109.Α), καθώς και στο άρθρο 36 της με αριθ. 

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340.Β) Υ.Α. 
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Οι εκπαιδευτικοί των Νηπιαγωγείων παραλαμβάνουν τους/τις 

μαθητές/τριες στην είσοδο του Νηπιαγωγείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των νηπίων/προνηπίων δεν 

παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανείς εκτός των 

μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. 

Με σκοπό την ασφάλεια των νηπίων/προνηπίων και την αποτροπή της 

αναίτιας  εισόδου και εξόδου αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς  

και την αποτροπή εισόδου ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη  λειτουργία του, 

οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη  

διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού βάρδιας. 

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του 

διδακτικού ωραρίου. Αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη του  

διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν  

ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του/της (ενημέρωση και 

σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών/τριών με 

ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους) (παρ. 10, άρθρο 12, Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 

Α). 

Αιτήματα γονέων/κηδεμόνων για πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη 

προσέλευση μαθητών/τριών για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής 

παρέμβασης, γίνονται δεκτά κατόπιν προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης από 

δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει με ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω 

απουσίας καθώς και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται ότι τόσο ο φορέας που  

εκδίδει τη βεβαίωση όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης 

ή ιατρικής υποστήριξης, πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς. 

 
7. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας 

Η ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών/τριών είναι  

δικαίωμα των γονέων/κηδεμόνων και καθήκον των εκπαιδευτικών. 

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την 

πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τη νηπιαγωγό της τάξης. Για το 

λόγο αυτό οι συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών θα είναι τακτικές, εκτός 

διδακτικού ωραρίου αλλά εντός του εργασιακού ωραρίου του εκπαιδευτικού. 
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 Για τη σχολική χρονιά 2022-23 θα πραγματοποιούνται κάθε πρώτη 

Παρασκευή του μήνα και ώρα 13.00.  Έκτακτες ενημερώσεις θα γίνονται όποτε 

κριθεί απαραίτητο. 

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών που παρουσιάζουν  

σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή/και προβλήματα συμπεριφοράς, η εκπαιδευτικός 

της τάξης συνεργάζεται με την Προϊσταμένη του σχολείου, τους γoνείς/κηδεμόνες 

των μαθητών, τον/την Συντονιστή/στρια Εκπαιδευτικού Έργου Γενικής και Ειδικής  

Αγωγής και Εκπαίδευσης, τις υποστηρικτικές δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΕΑΥ και τις προβλεπόμενες δομές από το εκάστοτε υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο) καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για την προστασία και 

υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών. 

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων πρέπει το νηπιαγωγείο να γνωρίζει 

ποιος από τους δυο γονείς έχει την κηδεμονία. 

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν εμπιστευτικά στη 

νηπιαγωγό της τάξης ή στην προϊσταμένη κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά στη 

σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή αλλά και οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή του  

παιδιού (π.χ. διαζύγιο, νέο μωρό κ.λπ.), προκειμένου η νηπιαγωγός να γνωρίσει 

καλύτερα τις ανάγκες και τις αδυναμίες του και να εργαστεί πάνω σ’ αυτές. Σε  

περίπτωση απουσίας μαθητή, ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι 

απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. 

Επίσης, ενημερώνουν το σχολείο για κάθε αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου  

τους ή του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που ένα νήπιο, κατά τη  

διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο, δηλώσει αδιαθεσία, αμέσως 

ενημερώνεται τηλεφωνικά από τη νηπιαγωγό ή την προϊσταμένη του σχολείου ο  

γονέας/κηδεμόνας του για την άμεση προσέλευσή του στο σχολείο και την 

παραλαβή του παιδιού του. 

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί ή να επιπλήττει παιδί στον 

χώρο του σχολείου. Το όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί, οφείλουν να το συζητούν  

πρώτα με την υπεύθυνη νηπιαγωγό. Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι που 

προβληματίζει τους γονείς θα πρέπει να το συζητούν με την υπεύθυνη νηπιαγωγό 

και την προϊσταμένη. 
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Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Τη σχολική χρονιά 2022-2023 το νηπιαγωγείο δεν έχει εκλεγμένο σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων. 

 
Σχολικό Συμβούλιο 

Στη σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο 

συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο/η εκπρόσωπος γονέων/κηδεμόνων και ο 

εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η  

συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το  

Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συνεργατικά και προτείνει παρεμβάσεις για την 

επίλυση θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη  

ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της 

υλικοτεχνικής υποδομής του Νηπιαγωγείου. 

 

  Η σημασία της συνέργειας όλων 

Ένα ανοιχτό στην κοινωνία, συνεργατικό και δημοκρατικό σχολείο έχει 

ανάγκη από τη σύμπραξη όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας − 

μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Προϊσταμένης, εκπροσώπου γονέων και 

κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης − προκειμένου να επιτύχει 

στην αποστολή του. 

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των  

συλλογικών οργάνων του σχολείου και να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία  

τους. 

 
Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή 

1. Απουσίες μαθητών/τριών 

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική {Στο άρθρο 73 του Νόμου 

3518/2006, ΦΕΚ 272Α /2006, Νόμος 4521/2018 (ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ& ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΑΡΘΡΟ 34., ΦΕΚ Β΄623/26-02-2019, «Ορισμός δήμων 

εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020»}. 
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Η ανελλιπής - τακτική 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. Η φοίτηση των μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο παρακολουθείται  

από την εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και 

καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα myschool, (ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α)  

άρθρο 13 παράγραφος 1) και παρ. 1ε, άρθρο 204 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α), για 

αυτό το λόγο θα πρέπει να γνωρίζουμε την αιτιολόγησή τους. 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. 

Αν οι απουσίες του μαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) 

ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού 

χορηγείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από  

σύμφωνη γνώμη του/της Συντονιστή/στριας Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε 

αντίθετη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. (ΠΔ  

79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) άρθρο 13 παράγραφος 5). 

Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών/ τριών, ακολουθούνται 

όσα προβλέπονται στο (ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) (άρθρο 13, παρ. 2, 3, 4). 

Ειδικά για την φετινή χρονιά και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 

απαιτείται παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από το σχολείο όσων μαθητών/τριών  

εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19. Τα συχνότερα 

συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι πυρετός και βήχας. 

Αν το παιδί υποβάλλεται σε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή αν 

έχει ευαισθησία σε κάποιες τροφές ή σε κάτι άλλο, παρακαλούνται οι γονείς να  

ενημερώσουν σχετικά τη νηπιαγωγό. 

 

2. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Διδακτικές επισκέψεις - 

Εκδρομές)- Ενδοσχολικές εκδηλώσεις) 

 

Με το άρθρο 16 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ109Α) όπως τροποποιήθηκε με το  

άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ142Α), το άρθρο 204 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α) και 

το άρθρο 49 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α) ρυθμίζονται οι σχολικές δράσεις που  

συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών, εντός και εκτός 

σχολείου. 
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Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/ δραστηριοτήτων, που στόχο  

έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών 

γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την 

ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. 

Αναφορικά με τις επισκέψεις που πραγματοποιεί το νηπιαγωγείο στο 

πλαίσιο των σχεδίων εργασίας που υλοποιεί, θα πρέπει οι γονείς να υπογράφουν 

υπεύθυνες δηλώσεις έγκρισης συμμετοχής των παιδιών τους στις επισκέψεις. Σε  

περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο. 

Ειδικά για τη φετινή σχολική χρονιά η διοργάνωση εκδρομών, 

εκπαιδευτικών επισκέψεων και ενδοσχολικών εκδηλώσεων θα καθορίζεται από τις 

ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της 

πανδημίας και θα συνεκτιμώνται οι δυνατότητες της σχολικής μονάδας (ανθρώπινοι  

και υλικοί πόροι) και τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα. 

Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου, καθώς και οι  

διδακτικές επισκέψεις που πραγματοποιεί το νηπιαγωγείο, αποτελούν μέρος της  

σχολικής ζωής και βοηθούν στην πραγματοποίηση του σχολικού έργου. Γι’ αυτό οι  

μαθητές καλό θα ήταν να μην απουσιάζουν από αυτές, αν δεν έχουν σοβαρό λόγο. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο εορτασμός για την επέτειο της εθνικής εορτής 

της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία, η 

επέτειος του Πολυτεχνείου και η επέτειος της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, θα 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες για τα ισχύοντα μέτρα 

προστασίας και πρόληψης διασποράς του ιού SARS– CoV-2 στις σχολικές μονάδες. 

Μετά το πέρας των εορτασμών, η διάρκεια των οποίων θα ανακοινώνεται 

έγκαιρα στους γονείς, τα παιδιά αποχωρούν και δε λειτουργεί το ολοήμερο 

πρόγραμμα. 

Για το σχολικό έτος 2022-2023 στο σχολείο μας θα εφαρμοστούν 

προγράμματα Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και  διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας δύο 

(2) ώρες εβδομαδιαίως στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα. Επίσης, το σχολείο 

μας συμμετέχει σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα και συνεργάζεται  με τους  

υπεύθυνους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και άλλους 

εκπαιδευτικούς και τοπικούς φορείς. 
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3. Ονομαστικές γιορτές - γενέθλια 

Κατά τις ονομαστικές γιορτές και τις ημέρες γενεθλίων των νηπίων, 

επιτρέπονται μόνο ατομικά και συσκευασμένα κεράσματα, τα οποία θα 

καταναλώνονται μετά την αποχώρηση από το νηπιαγωγείο με την έγκριση των 

γονέων/κηδεμόνων, καθώς πολλά παιδιά εμφανίζουν αλλεργίες και δυσανεξίες. 

Επίσης, δεν επιτρέπεται να φέρνουν προσωπικά αγαπημένα αντικείμενα 

από το σπίτι. 

 

4. Βιβλιοθήκη 

Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη. Κάθε μαθητής δανείζεται ένα  

βιβλίο κάθε Παρασκευή και υποχρεούται να το επιστρέψει έως την ερχόμενη 

Τετάρτη. Ο μαθητής που δεν έχει επιστρέψει το βιβλίο του δεν μπορεί να δανειστεί  

άλλο βιβλίο, μέχρι την επιστροφή του προηγούμενου. Τα δανειζόμενα βιβλία- 

παραμύθια της Βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται εγκαίρως και σε καλή 

κατάσταση. Η ημερομηνία έναρξη της δανειστικής βιβλιοθήκης ανακοινώνεται από 

τις νηπιαγωγούς. 

 
 

5. Χρήση εικόνων και βίντεο από σχολικές δραστηριότητες 

Δεν επιτρέπεται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών να αναρτήσουν  

φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο από διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου. Στην 

περίπτωση που εικόνες/φωτογραφίες από σχολικές δραστηριότητες των παιδιών  

αναρτηθούν από τους εκπαιδευτικούς σε εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς 

ιστότοπους και στον ιστότοπο του σχολείου, θα έχουν υποστεί επεξεργασία για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των νηπίων. 

 

6. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών 

Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών μέσα 

στον χώρο του σχολείου ισχύει η με αριθ. πρωτ. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 

εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών 

Συσκευών στις σχολικές μονάδες». 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση ή η λειτουργία καμερών ασφαλείας 

στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου 

(Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018). 
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  Γ. Μαθητική Μέριμνα 

1. Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές 

Στο πρώτο δεκαήμερο της έναρξης του σχολικού έτους, η Προϊσταμένη του  

Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων: 

α) Επικαιροποιούν το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του 

Σεισμικού Κινδύνου στη σχολική μονάδα» που βρίσκεται στη σχετική σελίδα 

Ο.Α.Σ.Π. και προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται πριν  

από τον σεισμό, καθώς και στον προγραμματισμό και υλοποίηση των απαραίτητων  

ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

β) Επικαιροποιούν τον «Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και 

Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων,  

τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών», λαμβάνοντας υπόψη τις 

οδηγίες προστασίας για όλες τις μορφές φυσικών καταστροφών, ενημερώνουν 

τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς/κηδεμόνες για τους βασικούς κανόνες και 

τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων. 

 
2. Δικαιώματα μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι 

διαζευγμένοι 

Για τα δικαιώματα παιδιών – μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς βρίσκονται 

σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας/η μία από αυτούς δεν ασκεί την 

επιμέλειά τους, ισχύει η με αριθ. Φ7 /517/127893/Γ1/13.10.2010 εγκύκλιος του  

Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και οι ρυθμίσεις του άρθρου 139 του Νόμου 4714/2020 σχετικά με  

τα δικαιώματα των γονέων και τις προϋποθέσεις των ειδικών πράξεων επιμέλειας  

στις περιπτώσεις μεταβολής του τόπου διαμονής του ανήλικου τέκνου. 

 

3. Εμβολιασμός μαθητών/τριών και Φαρμακευτική αγωγή μαθητών/τριών 

εντός σχολικού ωραρίου 

Σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό των μαθητών/τριών ισχύει η με αριθ. πρωτ:  

Φ.6/451/115136/Γ1/16-09-2010 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων από τους νηπιαγωγούς, όπως ορίζει 

σχετική νομοθεσία. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η χορήγηση 

φαρμακευτικής αγωγής σε μαθητές/τριες, εντός του σχολικού ωραρίου, ισχύουν 

όσα αναφέρονται στη με αριθ. Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  
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Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι 

γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια της 

Προϊσταμένης της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι ή άλλο 

πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά ώστε να τη χορηγήσουν. 

 

4. Παιδαγωγικός έλεγχος 

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν 

αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με την εκπαιδευτικό υπεύθυνο 

της τάξης, την Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας, το Σύλλογο Διδασκόντων και την  

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. 

 

5. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

Σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης 

φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού 

αποτελεί η ανάπτυξη θετικού κλίματος, χαρακτηριστικά του οποίου είναι ο 

αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της 

συνεργασίας με φορείς, με την οικογένεια κ.α. 
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6. Ποιότητα του σχολικού χώρου 

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της 

αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα 

του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, του αύλειου 

χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα  

στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. 

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. 

 
7. Επικοινωνία με το σχολείο – Σχολικό ιστολόγιο 

Η επικοινωνία του νηπιαγωγείου με τους γονείς γίνεται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου mail@11nip-argyr.att.sch.gr, μέσω του σχολικού ιστολογίου  και 

τηλεφωνικά κατά περίπτωση. 

Οι γονείς θα πρέπει σε καθημερινή βάση να ελέγχουν την ηλεκτρονική 

διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει για τυχόν μηνύματα από το 

νηπιαγωγείο καθώς και να επισκέπτονται το ιστολόγιο του νηπιαγωγείου για 

ανακοινώσεις. 

Η Προϊσταμένη 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 ιστoλογίου είναι η Προϊσταμένη 

του νηπιαγωγείου. 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 μεριμνά για την ασφάλεια των 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις  

σχετικές οδηγίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

 

mailto:mail@11nip-argyr.att.sch.gr
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Το διδακτικό προσωπικό 

Η προϊσταμένη και το διδακτικό προσωπικό συνεισφέρουν στη δημιουργία 

ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος στο σχολείο. Οι μεταξύ τους 

σχέσεις, είναι σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, συναδελφικότητας, συνεργασίας και  

επικοινωνίας. 

   Τηρούν εχεμύθεια σε θέματα που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. 

   Επικοινωνούν με τους γονείς, όταν απουσιάζει ο μαθητής πλέον των τριών 

(3) ημερών και δεν έχουν ενημερωθεί για την αιτία της απουσίας. 

   Αντιμετωπίζουν τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών ως συνεργάτες, 

αρωγούς στο έργο τους για την καλύτερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 

   Ακούν με σεβασμό τους όποιους προβληματισμούς τους και προσπαθούν  

να βοηθήσουν, προτείνοντας λύσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν τις 

γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών. 

 Σε περίπτωση που η συμπεριφορά (γνωστική, κινητική, κοινωνική, 

συναισθηματική, προβλήματα λόγου) των νηπίων χρήζει διάγνωσης/ 

υποστήριξης από ειδικούς επιστήμονες, οι εκπαιδευτικοί 

κατευθύνουν/συμβουλεύουν τους γονείς/κηδεμόνες για την καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας προς αυτούς. 

 Συνεργάζονται με τις δημοτικές αρχές και υπηρεσίες για την επίλυση 

λειτουργικών ή τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. 

 

Τέλος, θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό,  

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Προϊσταμένη και τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον/την Συντονιστή/στρια 

Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την  

εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος και 

επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 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. 
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Αργυρούπολη, 14 Σεπτεμβρίου 2022 

Η προϊσταμένη 

 
 

Μαρία Θεοχάρη 
 
 
 

Εγκρίνεται 

          Συντονιστής/στρια Εκπαιδευτικού Έργου 
 
 
 

 
………………………………………. 

Ημερομηνία: 

………………………………………. 

                   Διευθυντής/τρια  Εκπαίδευσης 
 
 
 

………………………………………… 

Ημερομηνία: 

………………………………………… 

 


