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Διζαγυγή 

 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ (άξζξν 37, 

Ν.4692/2020) επηδηψθεη λα εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη φζν θαιχηεξα γίλεηαη ην 

έξγν ηνπ ζρνιείνπ θαη λα επηηπγράλνληαη φζν γίλεηαη θαιχηεξα νη ζηφρνη 

πνπ ζέηνπκε θάζε θνξά σο ζρνιηθή θνηλφηεηα (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, 

άιιν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, γνλείο/θεδεκφλεο).  

Ο Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ Σρνιείσλ, 

ελζσκαηψλεη απνδεθηέο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη είλαη πξνζαξκνζκέλνο 

ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ηνπηθήο ζρνιηθήο θαη επξχηεξεο θνηλφηεηαο.  

ύνηαξη, έγκπιζη και ηήπηζη Κανονιζμού 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ζπληάρζεθε χζηεξα απφ εηζήγεζε 

ηεο Πξντζηακέλεο θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηε Σπληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ 
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Έξγνπ πνπ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ ζρνιείνπ καο. Ο Δζσηεξηθφο 

Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θνηλνπνηείηαη 

ζε φινπο ηνπ γνλείο/θεδεκφλεο θαη αλαξηάηαη κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σρνιείνπ. 

  

Η αθξηβήο ηήξεζή ηνπ απνηειεί επζχλε θαη ππνρξέσζε φισλ ησλ κειψλ 

ηεο ζρνιηθήο καο θνηλφηεηαο: ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Σρνιείνπ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ 

θαη θεδεκφλσλ. Ο Καλνληζκφο επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, κέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν ζπκκεηνρηθήο 

δηαδηθαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, έηζη ψζηε λα 

ζπκπεξηιακβάλεη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ θαη ηηο, θαηά θαηξνχο, 

απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ. 

1. Πποζέλεςζη – παπαμονή ζηο σολείο και αποσώπηζη από αςηό 

 

Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2022-2023 ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ καο 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

1. Η άθημε ησλ καζεηψλ ην πξσί γίλεηαη ζην ζρνιείν απφ ηηο 8.15 π.κ. έσο 

ηηο 8.30 π.κ. Η έγθαηξε πξνζέιεπζε βνεζά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. 

2. Οη ελήιηθεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ άθημή ηνπο, 

εηζέξρνληαη ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη παξαδίδνπλ ηα 

παηδηά ζηε Νεπηαγσγφ.  

3. Η απιφπνξηα, ηνπ Νεπηαγσγείνπ, θιεηδψλεη  ζηηο 8:30 π.μ. θαη 

παξακέλεη θιεηζηή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, γηα λα 

δηαθπιάζζεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ.  Αλνίγεη κφλν θαηά ηηο ψξεο 

απνρψξεζεο ησλ λεπίσλ δειαδή ζηε 13.00μ.μ., ψξα απνρψξεζεο ησλ 

πξσηλψλ ηκεκάησλ θαη ζηηο 4.00μ.μ. ψξα απνρψξεζεο ηνπ νινήκεξνπ 

ηκήκαηνο. Νήπηα πνπ πξνζέξρνληαη κεηά ηηο 8:30, γηα λα κελ δεκηνπξγείηαη 

αλαζηάησζε ζην παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ ηκήκαηνο, γίλνληαη δεθηά ζηηο 

10:30 (ψξα δηαιείκκαηνο), αθνχ αλαθέξνπλ ηνλ ιφγν ηεο θαζπζηέξεζήο 

ηνπο. 

4. Η απνρψξεζε απφ ην λεπηαγσγείν γίλεηαη ζηε 13.00 γηα ηνπο καζεηέο 

ησλ πξσηλψλ ηκεκάησλ  θαη 16.00 γηα ηνπο καζεηέο ηνπ νινήκεξνπ 

ηκήκαηνο. Τα παηδηά παξαδίδνληαη κφλν ζηνπο αλαγξαθφκελνπο ενήλικερ 
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ζηελ ππεχζπλε δήισζε πξνζέιεπζεο/απνρψξεζεο πνπ ζπκπιήξσζαλ νη 

γνλείο ηνπο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο.   Η επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

παηδηψλ κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην 

γνλέα/θεδεκφλα. Οη γνλείο/θεδεκφλεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ. Οη ίδηνη νθείινπλ  λα πεξηκέλνπλ ζην 

πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία 

απνρψξεζεο. Κάζε θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζέιεπζε ησλ ζπλνδψλ 

δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ πνπ 

νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκά ηνπο αιιά θαη απηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην 

Οινήκεξν Πξφγξακκα. Οη καζεηέο ζε θακία πεξίπησζε δε θεχγνπλ πξηλ 

απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε απνρψξεζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ (π.ρ. αζζέλεηα), γίλεηαη πάληνηε κε ηε 

ζπλνδεία γνλέα ή θεδεκφλα θη αθνχ ππνγξάςνπλ ζρεηηθή ππεχζπλε 

δήισζε. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί ην παηδί λα παξαιάβεη άιινο 

ελήιηθαο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο, νη γνλείο νθείινπλ λα έρνπλ 

ελεκεξψζεη είηε πξνθνξηθά θαηά ηελ πξσηλή πξνζέιεπζε είηε ηειεθσληθά 

ηε λεπηαγσγφ θαη ην άηνκν πνπ ζα ππνδείμνπλ παξαιακβάλεη ηνλ/ηελ 

καζεηή/ηξηα κε επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. 

5. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ε 

νκαιή πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δχλαηαη λα εθαξκφδεηαη επέιηθην 

σξάξην παξακνλήο ζην Νεπηαγσγείν θαηά ηηο πξψηεο δχν εβδνκάδεο 

ιεηηνπξγίαο (παξ. 7, άξζξν 2, Π.Γ. 79/2017). 

6. Τν ζρνιηθφ έηνο ησλ λεπηαγσγείσλ αξρίδεη ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη 

ζηηο 31 Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Τν δηδαθηηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε 

Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 21 Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρίδνπλ ζηηο 13 Σεπηεκβξίνπ 2021 θαη 

ιήγνπλ ζηηο 15 Ινπλίνπ 2022, εκέξα θαηά ηελ νπνία ρνξεγνχληαη ηα 

αλακλεζηηθά ζηα λήπηα. Όηαλ ε 15ε Ινπλίνπ είλαη Σάββαην ή Κπξηαθή, νη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιήγνπλ ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή. 

7. Η θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν είλαη ππνρξεσηηθή θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ε νπνία θαηαγξάθεη ηηο θαζεκεξηλέο απνπζίεο θαη 

ηηο θαηαρσξίδεη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΥΠΑΙΘ. Η ειιηπήο 

θνίηεζε θαη κάιηζηα ρσξίο ζνβαξφ ιφγν, δπζρεξαίλεη ηελ νκαιή 

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ  θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ. Δάλ έλα παηδί είλαη 

άξξσζην, ζπζηήλεηαη λα θέξεηε ηαηξηθή βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη επαθξηβψο ην είδνο ηεο αζζέλεηαο πνπ είρε θαη ζα ηνλίδεηαη 



 

5 

ζαθψο απφ ην ζεξάπνληα ηαηξφ ε δπλαηφηεηά ηνπ λα επαλέιζεη ζην 

λεπηαγσγείν, ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηάο ηνπ ζηα 

άιια παηδηά. Γηαθνξεηηθά ζπζηήλεηαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ησλ 

γνλέσλ ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ιφγνο ηεο απνπζίαο ηνπ. Τελ 

νπζηαζηηθή αιιά θαη ηελ ηππηθή επζχλε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηελ 

πνιηηεία γηα ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ, θέξνπλ θαηά ην λφκν νη 

γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ ην παηδί ζαο ππνβάιιεηαη ζε  θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ή αλ έρεη επαηζζεζία ζε θάξκαθα, ζε θάπνηεο ηξνθέο 

ή ζε θάηη άιιν, παξαθαινχκε λα ελεκεξψλνληαη γηα ην ζέκα απηφ ε 

λεπηαγσγφο. Θα δίδνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα έληππα γηα ην θάθειν ηνπ 

παηδηνχ, ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλνπλ νη γνλείο. Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε 

θαξκάθσλ απφ ηνπο λεπηαγσγνχο, φπσο νξίδεη ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Παξέρνληαη φκσο νη πξψηεο βνήζεηεο θαη ελεκεξψλνληαη ηειεθσληθά νη 

γνλείο ηνπ παηδηνχ ή ην ΔΚΑΒ (ζε πεξίπησζε εμαηξεηηθνχ πεξηζηαηηθνχ). 

2. ςμπεπιθοπά μαθηηών/ηπιών - Παιδαγυγικόρ έλεγσορ 
 

Ι) Οι μαθηηές/μαθήηριες: 

 

 Δπηδεηθλχνπλ ζεβαζκφ, κε ηε ζηάζε ηνπο, πξνο θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο. 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο, 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζπλδηακνξθψλνληαο ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

 

 Απεπζχλνληαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ 

Σρνιείνπ θαη δεηνχλ ηε βνήζεηά ηνπο, γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ηνπο 

απαζρνιεί θαη ηνπο δεκηνπξγεί εκπφδην ζηελ ζρνιηθή δσή. 

 

 Πξνζέρνπλ ψζηε λα δηαηεξνχλ θαζαξνχο φινπο ηνπο ρψξνπο θαη 

δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πιηθή πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 Απνθεχγνπλ ξεηά ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίαο (ζσκαηηθή, 

ιεθηηθή ή ςπρνινγηθή). 

 

 Πξνζπαζνχλ λα ιχλνπλ ηηο αληηζέζεηο ή δηαθσλίεο κε δηάινγν. Σε 

πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαη απνδέθηεο ή παξαηεξεηέο βίαηεο ιεθηηθήο, 



 

6 

ςπρνινγηθήο ή θαη ζσκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ελεξγνχλ άκεζα θαη 

αθνινπζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

1. Σπδεηνχλ άκεζα θαη εηξεληθά κε φπνηνλ έρνπλ δηαθνξά. 

 

2. Απεπζχλνληαη ζηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηκήκαηνο. 

 

3.Απεπζχλνληαη  ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

 

 Σπκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε αεηθνξηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο ε 

αλαθχθισζε πιηθψλ. 

 

 Σηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη γηνξηέο αιιά θαη ζηηο δηδαθηηθέο 

επηζθέςεηο εθηφο Νεπηαγσγείνπ αθνινπζνχλ ηνπο ζπλνδνχο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα θαη εππξέπεηα. 

 
 

ΙΙ) Παιδαγωγικός έλεγτος 

Τα δεηήκαηα κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν απνηεινχλ 

αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ηελ εθπαηδεπηηθφ 

ππεχζπλν ηεο ηάμεο, ηελ  Πξντζηακέλε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ην Σχιινγν 

Γηδαζθφλησλ θαη ηε Σπληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. Σε 

θάζε πεξίπησζε θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε, ιακβάλεηαη ππφςε ε 

βαζηθή αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ. Τν ζρνιείν, σο θνξέαο αγσγήο, έρεη θαζήθνλ λα ιεηηνπξγεί έηζη 

ψζηε νη καζεηέο θαη καζήηξηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θάζε πξάμε ηνπο 

έρεη ζπλέπεηεο, λα κάζνπλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ επηινγψλ ηνπο 

θαη λα γίλνπλ ππεχζπλνη πνιίηεο.  

 

Αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηα 

απνδεθηά πξφηππα θαη απνθιίλεη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαλνληζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, ηφηε αληηκεησπίδεη ηνλ παηδαγσγηθφ έιεγρν, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ςπρνινγίαο θαη παηδαγσγηθήο πνπ δηέπνπλ ηελ 

ειηθία ηνπ. Οη γνλείο/θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη απφ ην Σρνιείν γηα ηελ 

φπνηα κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο. Η ζηελή ζπλεξγαζία 

ζρνιείνπ-γνλέσλ/θεδεκφλσλ είλαη πάληα αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε. 
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3. Ππόλητη θαινομένυν Βίαρ και σολικού εκθοβιζμού 
 

H αλάπηπμε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο 

δηαδηθαζίαο πξφιεςεο ή/θαη αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλσλ βίαο, 

παξελφριεζεο, εμαλαγθαζκνχ θαη ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Φαξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζεηηθνχ θαη πγηνχο ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, 

ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε ζπλεξγαζία ηνπ Σρνιείνπ κε ηελ 

νηθνγέλεηα, θ.ά  

Παξάιιεια, ην ζρνιείν θξνληίδεη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ άκεζε 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ κέζσ εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πινπνηνχλ 

πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνεθηίκεζεο, ζηελ αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ,  ζηε 

ζσζηή δηαρείξηζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ελψ παξάιιεια εληζρχνπλ θαζεκεξηλά ηε ζπκκεηνρή θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο θάζε 

είδνπο ζσκαηηθήο θαη ιεθηηθήο επηζεηηθφηεηαο. Γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίια κέζα 

πινπνίεζεο φπσο ε ελεξγεηηθή αθξφαζε, ν δηάινγνο, νη ειεχζεξνη 

ζπλεηξκνί, ην παίμηκν ξφισλ, ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. 

4. σολικέρ Δκδηλώζειρ – Γπαζηηπιόηηηερ 

 

σολικέρ γιοπηέρ – εκδηλώζειρ/απγίερ 

Τα λεπηαγσγεία δελ ιεηηνπξγνχλ:   

α) Τα Σάββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο   β) Τελ 28ε Οθησβξίνπ (Δζληθή ενξηή). 

Τελ πξνεγνχκελε κέξα γίλνληαη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ζην ζρνιείν κέζα 

ζην πξσηλφ σξάξην εξγαζίαο κεηά ην πέξαο ησλ νπνίσλ νη καζεηέο 

ζρνινχλ ελψ δελ ιεηηνπξγεί θαη ην νινήκεξν ηκήκα. γ) Τελ 17ε 

Ννεκβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία γίλνληαη εθδειψζεηο γηα ηελ επέηεην ηνπ 

Πνιπηερλείνπ,  ηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα θαη ηελ Δζληθή Αληίζηαζε ζε 

φια ηα λεπηαγσγεία, κέζα ζην πξσηλφ σξάξην εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο παίξλεη 

κέξνο φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Όηαλ ε 17ε Ννεκβξίνπ είλαη Σάββαην 
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ή Κπξηαθή, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή. δ) Απφ 

24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 7 Ιαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Φξηζηνπγέλλσλ).  

ε) Τελ 30ε Ιαλνπαξίνπ, ενξηή ησλ Τξηψλ Ιεξαξρψλ. Τελ εκέξα απηή 

γίλνληαη εθδειψζεηο ζε φια ηα λεπηαγσγεία, κέζα ζην πξσηλφ σξάξην 

εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο παίξλεη κέξνο φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.  Μεηά ην 

πέξαο ησλ εθδειψζεσλ νη καζεηέο ζρνινχλ ελψ δελ ιεηηνπξγεί θαη ην 

νινήκεξν ηκήκα.  ζη) Τελ Καζαξή Γεπηέξα  δ) Τελ 25ε Μαξηίνπ (Δζληθή 

ενξηή). Τελ πξνεγνχκελε κέξα γίλνληαη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ζην 

ζρνιείν κέζα ζην πξσηλφ σξάξην εξγαζίαο κεηά ην πέξαο ησλ νπνίσλ νη 

καζεηέο ζρνινχλ ελψ δελ ιεηηνπξγεί θαη ην νινήκεξν ηκήκα. ε) Απφ ηε Μ. 

Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ (δηαθνπέο Πάζρα), 

ζ) Τελ 1ε Μαΐνπ η) Τελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ηα) Απφ 22 Ινπλίνπ 

κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο)   ηβ) Τα Νεπηαγσγεία 

παξακέλνπλ επίζεο θιεηζηά  φηαλ νη Νεπηαγσγνί παξαθνινπζνχλ 

ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα ηεο Σρνιηθήο Σπκβνχινπ θαη θαηά ηηο εθινγέο 

(Γεκνηηθέο, Βνπιεπηηθέο, Σπλδηθαιηζηηθέο). 

Οη ζρνιηθέο γηνξηέο, εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή άιινπ ηχπνπ, θαζψο θαη νη 

δηδαθηηθέο επηζθέςεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη βνεζνχλ 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ, γη’ απηφ νη καζεηέο θαιφ ζα 

ήηαλ λα κελ απνπζηάδνπλ απφ απηέο αλ δελ έρνπλ ζνβαξφ ιφγν. 

 Τέινο γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο, ε δηνξγάλσζε ελδνζρνιηθψλ 

εθδειψζεσλ ή ζπλαζξνίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε επξεία πξνζέιεπζε 

γνλεψλ/θεδεκφλσλ (π.ρ. ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο, ενξηέο απνθνίηεζεο), 

επηηξέπνληαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

θάζε θνξά λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνλ δηαζέζηκν 

ρψξν, κε ηήξεζε φισλ ησλ γεληθψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ θαηά πεξίπησζε 

κέηξσλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο covid-19. 

 

Γιδακηικέρ επιζκέτειρ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ε πξντζηακέλε νξγαλψλνπλ ηε 

δξάζε/εθδήισζε/επίζθεςε θιπ. ηελ νπνία επηιέγνπλ ζχκθσλα κε ην 

αλαπηπμηαθφ ζηάδην ησλ παηδηψλ, ηε ζχλδεζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο (π.ρ. 

νξγαλσηηθή επάξθεηα, ζπλνδεπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ). Φξνληίδνπλ γηα 

ηελ έγθαηξε θαη ζαθή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη 

γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ηήξεζε ησλ  δειψζεσλ ζπκκεηνρήο, φηαλ 

απαηηείηαη.  Δπίζεο, θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά 
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ηε δηάξθεηά ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο.  

Οη πεξηζζφηεξεο δξάζεηο γηα ηελ θεηηλή ρξνληά ζα γίλνπλ ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ θη αθνχ έρεη εμαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

πξσηνθφιισλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ΔΟΓΥ. Σε πεξίπησζε δηδαθηηθήο 

επίζθεςεο ηεξείηαη ην εκεξήζην ζρνιηθφ δηδαθηηθφ σξάξην, ελψ ζα ππάξρεη 

έγθαηξε ελεκέξσζε, πξνο ηνπο γνλείο θαη γξαπηή έγθξηζή ηνπο. 

 

Καινοηόμερ ππακηικέρ πος έσοςν ςιοθεηηθεί ζηο Νηπιαγυγείο 

 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2022-2023 ζην λεπηαγσγείν καο θη 

εληφο ην σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλνπλ καζήκαηα αγγιηθψλ θαζψο 

έρεη δηνξηζηεί ε αληίζηνηρε Π.Δ.06 εθπαηδεπηηθφο, θαζψο θαη 4 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 4 δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ 

Δξγαζηεξίσλ Γεμηνηήησλ. 

Δπηπιένλ, ζα ιεηηνπξγήζεη απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2023 Γαλεηζηηθή 

Βηβιηνζήθε. Τα παηδηά ζα δαλείδνληαη θάζε Παξαζθεπή έλα βηβιίν πνπ 

επηζπκνχλ απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα ην επηζηξέθνπλ ηε 

Γεπηέξα. Η δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε πξνσζεί ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε πνπ 

απνξξέεη κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ, αθφκε θαη αλ απηή γίλεηαη 

απφ θάπνηνλ ελήιηθα, ελψ παξάιιεια βνεζάεη ψζηε λα εμνηθεησζνχλ νη 

καζεηέο κε ηνλ γξαπηφ ιφγν. 

5. ςνεπγαζία σολείος - Οικογένειαρ  
 

Τν ζρνιείν ιεηηνπξγεί σο εληαία ζρνιηθή κνλάδα θαη απηφ αθνξά ηφζν ζηε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία 18ν θαη 19ν, φζν 

θαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. Υπνζηεξίδεη έηζη κία εληαία 

πνιηηηθή, ππφ ην πξίζκα ηεο ζπκπεξίιεςεο αιιά θαη ηεο αγαζηήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Μέζα ζε θιίκα αζθάιεηαο θαη απνδνρήο, φια ηα κέιε - εθπαηδεπηηθνί, 

καζεηέο & γνλείο -ησλ νπνίσλ ν ξφινο είλαη δηαθξηηφο- αηζζάλνληαη 

εππξφζδεθηα θαη δεκηνπξγνχλ ηε βάζε γηα πςειφηεξεο επηηπρίεο. 

  Γονείς και κηδεμόνες 
 

- Φξνληίδνπλ ψζηε ην παηδί λα έξρεηαη έγθαηξα θαη αλειιηπψο ζην ζρνιείν 

θαη λα ελεκεξψλνπλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. 
 

- Γηαβάδνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο, έληππεο ή ειεθηξνληθέο, 

ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Σρνιείνπ. 
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- Σπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε ηε Γηεχζπλζε θαη ηνλ Σχιινγν ησλ 

Γηδαζθφλησλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο. 
 

- Δλεκεξψλνπλ έγθαηξα θαη πξνζθνκίδνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα, αλ 

ππάξρνπλ, γηα θάζε εηδηθφ ζέκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο φπσο 

ζέκαηα πγείαο, εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο ηθαλφηεηεο ή αλάγθεο, ζέκαηα 

νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο - ηα νπνία κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ επίδνζε, ηε θνίηεζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη 

δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ηνπ ζρνιείνπ. 

 

- Οη γνλείο/θεδεκφλεο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη πξνο φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ δένπζα επγέλεηα, ζνβαξφηεηα θαη ζεβαζκφ πνπ 

επηβάιιεη ην ιεηηνχξγεκά ηνπο θαη ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ. 

 
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γνλείο απνηεινχλ πνιχηηκνπο ζπκβνεζνχο ζην 

παηδαγσγηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε ζπλνιηθή εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Η επηθνηλσλία καδί ηνπο πξνζθέξεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ, ελψ  ε ζπκπφξεπζε 

θξίλεηαη σο απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο ελίζρπζεο ησλ ζεηηθψλ ζηάζεσλ 

πξνο ην ζρνιείν θαη πξνο ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, δεηείηαη απφ ηνπο γνλείο λα 

ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθέο. Οη γνλείο επίζεο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνθχςεη ζηε δσή ηνπ 

παηδηνχ θαη ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ ςπρνζχλζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. 

Η επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο κπνξεί λα γίλεη κε 

θάπνηνλ/θάπνηνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

1. κε email 

2. κε αλαθνηλψζεηο ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ 

3. κε αλαθνηλψζεηο αηνκηθέο ζηελ ηζάληα ηνπ παηδηνχ  

4. κε πξνθνξηθέο αλαθνηλψζεηο απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηελ 

απνρψξεζε 
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5. κε πξνγξακκαηηζκέλεο αηνκηθέο ζπλαληήζεηο κεηά απφ πξσηνβνπιία 

ηεο εθπαηδεπηηθνχ ή ησλ γνλέσλ 

6. κε πξνγξακκαηηζκέλεο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ 

7. κε έθηαθηεο νιηγφιεπηεο ζπλνκηιίεο θαηά ηελ απνρψξεζε ησλ 

παηδηψλ, εθφζνλ ν εθπαηδεπηηθφο θξίλεη φηη ρξεηάδεηαη λα 

πιεξνθνξήζεη ηνλ γνλέα γηα θάηη πνπ αθνξά ην παηδί ηνπ θαη έγηλε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο 

 

- Οη γνλείο ελεκεξψλνπλ ην ζρνιείν γηα θάζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ 

παηδηνχ. Η ελεκέξσζε γίλεηαη ζηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ, γηα λα κελ 

δηαθφπηεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κε 

email. Αληηζηνίρσο, ζε πεξίπησζε πξνγξακκαηηζκέλεο απνπζίαο 

εθπαηδεπηηθνχ, νη γνλείο ελεκεξψλνληαη εγθαίξσο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπ ηκήκαηνο (εθφζνλ έρεη γίλεη δεθηφ ην αίηεκα άδεηαο). 

- Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη δηαζέζηκνο άλζξσπνο λα 

παξαιάβεη ην παηδί ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιείνπ.  

- Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αιιαγή ηειεθψλνπ ζε θάπνην απφ ηα 

ηειέθσλα πνπ έρνπλ δειψζεη νη γνλείο, νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ άκεζα 

ην ζρνιείν. 

- Οη γνλείο πνπ ρξεηάδνληαη θάπνην έγγξαθν (πρ. βεβαίσζε) ην δεηάλε 

εγθαίξσο απφ ηελ πξντζηακέλε ηνπ ζρνιείνπ κε αίηεζε θαη εθείλε ην 

εθδίδεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 2-3 εκεξψλ. 

- Οη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψλνπλ γηα ηελ αγσγή θαη πξφνδν ηνπ παηδηνχ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο. 

- Οη ζπδεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά 

ην δηθφ ηνπο παηδί θαη ηεξείηαη ην απφξξεην ηεο ζπλνκηιίαο. Πξνζσπηθέο 

εξσηήζεηο γηα άιια παηδηά ή ζρνιηαζκνί δελ επηηξέπνληαη.  

Η επηθνηλσλία θαη ε επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο-θεδεκφλεο 

ησλ καζεηψλ-ηξηψλ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο ζπλνιηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ θιίκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη. Η 

εκπηζηνζχλε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν (κε απνηέιεζκα ζην κέιινλ ηε 

ζρνιηθή επηηπρία) εληζρχεηαη απφ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ-θεδεκφλσλ 

πξνο ην ζρνιείν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 
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6. Ποιόηηηα ηος ζσολικού σώπος 

 

Κνηλφο ζηφρνο φισλ είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Ο ζεβαζκφο 

ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ηηο ππνδνκέο, ηνλ εμνπιηζκφ 

αιιά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε 

φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Με ην ίδην ζθεπηηθφ ππάξρεη 

θξνληίδα γηα ηελ ηάμε θαη ηελ θαιαηζζεζία ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο, θαζψο 

είλαη ν ηδηαίηεξνο ρψξνο, φπνπ παξακέλνπλ θαη εξγάδνληαη 

καζεηέο/καζήηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο ψξεο. Φξνληίδα φισλ είλαη λα 

δηαηεξνχληαη νη ρψξνη θαζαξνί. Σε πεξηπηψζεηο  φπνπ καζεηήο/καζήηξηα 

πξνθαιεί θζνξά ζηελ πεξηνπζία ηνπ Σρνιείνπ, ειέγρεηαη γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά απηή θαη ε δαπάλε απνθαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ θεδεκφλα 

ηνπ ή ηνλ ίδην. 

 

7. Πολιηική ηος ζσολείος για πποζηαζία από πιθανούρ κινδύνοςρ 

 

Ανηιμεηώπιζη έκηακηων αναγκών 

 

Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα 

κε πνηθίιεο ζπλέπεηεο ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο, 

σο ιεηηνπξγηθνί ρψξνη θηινμελίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο επάισηεο νκάδαο 

ηνπ πιεζπζκνχ, απαηηνχλ απμεκέλν βαζκφ εηνηκφηεηαο έλαληη ησλ 

θηλδχλσλ απηψλ. Η απξφβιεπηε ή πεξηζηαζηαθή θξίζε είλαη απηή πνπ 

ζπλδέεηαη επζέσο κε ηελ αλάγθε εθπφλεζεο ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζήο ηεο.  

Τα θξίζηκα ζπκβάληα ρξήδνπλ έγθαηξσλ θαη έγθπξσλ ελεξγεηψλ 

αληαπφθξηζεο. Η έγγξαθε θαη νξγαλσκέλε απνηχπσζε απηψλ, ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπληζηά ην πξσηφθνιιν - ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεσλ.  

 

Οη θάζεηο ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ είλαη νη εμήο: 

 

1. Πξνζδηνξηζκφο ηεο θξίζεο - γεγνλφηνο (π.ρ. πιεκκχξα, ππξθαγηά). 

 

2. Δπίπεδν αληηκεηψπηζεο. 

 

3. Δηδνπνίεζε - ελεκέξσζε φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο. 

 

4. Δπηινγή ηξφπνπ θαη πιαηζίνπ ελεκέξσζεο ησλ εκπιεθφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. 
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5. Αμηνιφγεζε δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο. Σηελ θαηεχζπλζε απηή, πξέπεη ζε 

θάζε ζρνιηθή κνλάδα λα δεκηνπξγεζεί κηα Οκάδα Γηακφξθσζεο Σρεδίνπ 

Αληηκεηψπηζεο Κξίζεσλ, πνπ ζπλήζσο είλαη ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ κε 

επηθεθαιήο ηελ Πξντζηακέλε θαη αξρηθψο λα αλαπηπρζεί έλα γεληθφ ζρέδην 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ. 

Γηα ηελ πξνζηαζία απφ ζεηζκνχο θαη ζπλνδά θπζηθά θαηλφκελα 

επηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά ην Σρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ Σεηζκηθνχ Κηλδχλνπ ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο θαη πινπνηνχληαη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο. 

 

Η Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Σχιινγν Γηδαζθφλησλ, πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

έθηαθησλ αλαγθψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Δπίζεο, ελεκεξψλνπλ ηνπο 

καζεηέο/καζήηξηεο γηα ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηξφπνπο αληίδξαζεο 

θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε 

πεξίπησζε θξίζεο νη καζεηέο/καζήηξηεο παξαδίδνληαη κφλν ζηνπο 

γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο ή ζηα πξφζσπα πνπ νη γνλείο/θεδεκφλεο έρνπλ 

νξίζεη γξαπηψο γηα ηελ παξαιαβή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ηε ζρνιηθή 

κνλάδα. 

 

Τέινο, ζε θαηαζηάζεηο παλδεκίαο ή αθξαίσλ/επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ νη: 

εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο/καζήηξηεο, γνλείο/θεδεκφλεο, 

Πξντζηάκελνη/Πξντζηάκελεο, νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα 

αθνινπζνχλ ξεηά ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνπλ νη εθάζηνηε αξκφδηνη 

θνξείο/ππεξεζίεο: π.ρ. ΔΟΓΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπνπξγείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

θ.ι.π. γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ κειψλ ηεο. 

 

 

Διδικό ζσέδιο αποσώπηζηρ λόγυ έκηακηυν ζςνθηκών 

 

Σε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ έρεη 

θαηαξηηζηεί ζρέδην δηαθπγήο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο 

εηνηκφηεηαο.  Οι γονείς εθόζον ειδοποιηθούν, παραλαμβάνοσν ηοσς 

μαθηηές από ηον τώρο καηαθσγής (βλέπε ζτεδιάγραμμα): 



 

14 

 

ΧΩΡΟΣ 

ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ 

18ου Ν/Γ 
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8. Δζυηεπικόρ Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ-Γιαδικαζίερ διαζθάλιζηρ ηηρ 

εθαπμογήρ ηος 

 

Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. 

  

Η ηήξεζή ηνπ απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζρνιείνπ 

(καζεηέο/καζήηξηεο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο/θεδεκφλεο, βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ) κε ακνηβαίν ζεβαζκφ ζηνλ δηαθξηηφ ζεζκηθφ ξφιν ηνπο 

απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Δίλαη 

ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν κπνξεί ην ζρνιείν λα νηθνδνκήζεη γηα λα 

πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακά ηνπ. Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, 

αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν/Πξντζηακέλε θαη 

ην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο 

επηζηήκεο θαη ηελ θείκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο κε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ελεκεξψλνληαη κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν, έληππν ή ειεθηξνληθφ, ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ. 

 

 

14/10/22 

 

 Η Πξντζηακέλε                    Η εθπξφζσπνο ηνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ 

 

                                               Γελ ππάξρεη Σχιινγνο Γνλέσλ              

Πινπκή Φξπζή                  

 

 

        

 

Ο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ 

 

Άλλα Φακέιε 

 

 

 

 

 

 


