
Εσωτερικός Κανονισμός
      Λειτουργίας

     Σχολική Μονάδα:

1ο Νηπιαγωγείο   Καλαμαριάς

2022-2023

1



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Έδρα του σχολείου    (Διεύθυνση)                                            Ι.Παπανικόλα 3 – Καλαμαριά 
Τηλέφωνο:                                                                                     2310426648
E-mail:                                                                       mail@1nip-kalam.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα:                                                                           https  ://  blogs  .  sch  .  gr  /1  nipkalam  /  
Προϊσταμένη Σχολικής Μονάδας                                            Πασχαλίνα Χαραλάμπους

Εισαγωγή

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων και των
κανόνων  που  αποτελούν  προϋποθέσεις,  για  να  πραγματοποιείται  ανενόχλητα,  μεθοδικά  και
αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για
την  εκπαίδευση  και  τη  λειτουργία  των  δημόσιων  και  ιδιωτικών  Σχολείων,  ενσωματώνει  αποδεκτές
παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.

Ο  Εσωτερικός  Κανονισμός  Λειτουργίας  συντάσσεται  ύστερα  από  εισήγηση  της  Διευθύντριας  της
σχολικής  μονάδας  και  με  τη  συμμετοχή  όλων  των  μελών  του  συλλόγου  διδασκόντων,  των  μελών  του
διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. 

Η απόφαση εγκρίνεται από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη
του Σχολείου και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται
στον ιστότοπο του Σχολείου. 

Η  ακριβής  τήρησή  του  αποτελεί  ευθύνη  και  υποχρέωση  της  Διεύθυνσης  του  Σχολείου,  των
εκπαιδευτικών, των μαθητών/μαθητριών και των γονέων/κηδεμόνων.

Το 1o Nηπιαγωγείο  Καλαμαριάςηπιαγωγείο  Καλαμαριάς  αποτελείται από δύο τμήματα Υποχρεωτικού Πρωινού Ωραρίου και
ένα τμήμα Απογευματινού Προαιρετικού Ωραρίου(Ολοήμερο) . Στο νηπιαγωγείο λειτουργεί επίσης Τμήμα
Ένταξης.
Στη σχολική μονάδα υπηρετούν 4 εκπαιδευτικοί ΠΕ60, 1 εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, ένα Ειδικό
Βοηθητικό  Προσωπικό,  μία  εκπαιδευτικός  Αγγλικής  Φιλολογίας  τέσσερις  ώρες   την  εβδομάδα,   καθώς
επίσης και   ένα άτομο σαν βοηθητικό προσωπικό – καθαρίστρια. .
Επίσης μια φορά την εβδομάδα λειτουργεί  και η Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Υποστήριξης
(Ε.Δ..Υ.),η  οποία  έχει  αρμοδιότητα  την  εκπαιδευτική  αξιολόγηση  και  υποστήριξη  των  μαθητών  και  της
σχολικής κοινότητας. 
Ο συνολικός αριθμός των φοιτούντων μαθητών  είναι δεκατρία (13) νήπια και δεκατρία (13) προνήπια.

1.Προσέλευση – Παραμονή – Αποχώρηση από το       νηπιαγωγείο

Διδακτικό ωράριο
Η  έναρξη,  η  λήξη,  η  διάρκεια  μαθημάτων  του  βασικού  υποχρεωτικού  προγράμματος  και  του

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

Για το σχολικό έτος 2022-2023 το πρόγραμμα του σχολείου, διαμορφώνεται ως εξής:
Πρόωρη  Υποδοχή (ισχύει  μόνο  για  τους  μαθητές/μαθήτριες  που  παρακολουθούν  το  ολοήμερο

πρόγραμμα και είναι προαιρετικό) 
 Προσέλευση των μαθητών/τριών: 7:45-8:00 
Υποχρεωτικό πρόγραμμα
 Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 8.15- 8:30. 
 Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος-αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:00 
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Ολοήμερο πρόγραμμα
 Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:00. 
 Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00. 
Πρόωρη αποχώρηση από το Ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλέπεται.
Προκειμένου να διευκολυνθεί,  κατά την  έναρξη  της  σχολικής  χρονιάς,  η  ομαλή  προσαρμογή  των

μαθητών/τριών δύναται να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο Νηπιαγωγείο κατά τις πρώτες
δύο εβδομάδες λειτουργίας 

Επίσης, προβλέπεται η μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευματινές ώρες έως δύο φορές κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους για την οποία ενημερώνονται  η  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και  ο
Διευθυντής Εκπαίδευσης. 

Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών και μαθητριών
Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου είναι 08:15 έως 08:30.
Η ώρα προσέλευσης για την Πρωινή Υποδοχή στο Νηπιαγωγείο είναι 07:45 έως 08:00. 
Η  έγκαιρη  προσέλευση  και  η  καλά  οργανωμένη  και  ελεγχόμενη  αποχώρηση  είναι  απαραίτητες

προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου
γενικότερα και διασφαλίζει την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου. 

Για  λόγους  ασφαλείας  των  μαθητών/μαθητριών  αλλά  και  για  την  ομαλή  λειτουργία  του
προγράμματος  η  είσοδος  του  σχολείου/οι  είσοδοι  του  σχολείου  κλείνουν  στις  8:30  ώστε  να  μην
παρακωλύεται το παιδαγωγικό έργο του σχολείου. 

Οι γονείς θα έρχονται πέντε λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου για να παραλάβουν τα παιδιά τους. Κατά
την αποχώρηση δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα διδασκαλίας. Η νηπιαγωγός θα ανοίξει την πόρτα
στην συγκεκριμένη ώρα και δεν θα δημιουργηθεί αναστάτωση με την παρουσία τρίτου μέσα στην τάξη  

Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης είναι συγκεκριμένες.  Θα πρέπει να τηρούνται με συνέπεια.
Κάθε  παρέκκλιση  δημιουργεί  αναστάτωση  στο  πρόγραμμα  και  επηρεάζει  αρνητικά  την  εκπαιδευτική
διαδικασία 

Οι  συνοδοί  του  παιδιού  είναι  οι  δηλωθέντες  στην  αίτηση  εγγραφής  .  Σε  περίπτωση  αλλαγής,
ενημερώνεται εγκαίρως ο/η νηπιαγωγός. 

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.

Το άτομο που φέρνει το παιδί στο νηπιαγωγείο το παραδίδει στην υπεύθυνη νηπιαγωγό. 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν από το σχολείο πριν τη λήξη του

ωραρίου. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ.
ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί
στο σπίτι του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό έντυπο (υπεύθυνη δήλωση).

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

Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/
κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν
παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης. 

Οι  γονείς/κηδεμόνες  προσέρχονται  έγκαιρα  για  την  παραλαβή  των  μαθητών  και  των  μαθητριών,
παραμένουν έξω από τις  εισόδους του σχολείου,  χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης.
Κάθε  καθυστέρηση  στην  προσέλευση  των  συνοδών  δημιουργεί  κινδύνους  για  την  ασφάλεια  των
μαθητών/μαθητριών  που  παρακολουθούν  το  σχολικό  πρόγραμμα  και  παρεμποδίζει  τη  λειτουργία  της
σχολικής μονάδας. 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου
Το Νηπιαγωγείο εφαρμόζει  το Ωρολόγιο Πρόγραμμα,  όπως αυτό ορίζεται  από τις  εγκυκλίους του

ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη της  Διευθύντριας του Νηπιαγωγείου και
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υποβάλλεται  προς  έγκριση  στον  Προϊστάμενο/Προϊσταμένη  εκπαιδευτικών  θεμάτων  της  οικείας
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών-Παιδαγωγικός Έλεγχος

Φοίτηση
Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία και  φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων.
Η  πρώτη  ηλικία  (νήπια)  περιλαμβάνει  τα  νήπια,  τα  οποία  στις  31  Δεκεμβρίου  του  έτους  εγγραφής
συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις
31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία (4) ετών.

Η συμμετοχή των μαθητών οφείλει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. 
Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική. 

Ο εκπαιδευτικός της  τάξης  καταγράφει   τις  καθημερινές απουσίες  οι  οποίες  καταχωρούνται   στο
πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο
το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη
απέναντι  στο  σχολείο  και  την  πολιτεία  για  τη  φοίτηση  των  μαθητών,  φέρουν  κατά  το  νόμο  οι
γονείς/κηδεμόνες τους.

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  Συντονιστή  Εκπαιδευτικού  Έργου
Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο.

Διάλειμμα
Κατά  τη  διάρκεια  του  διαλείμματος  οι  μαθητές/μαθήτριες  βγαίνουν  στο  προαύλιο,  όπως  έχει

καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών
σχέσεων   και  για  οποιοδήποτε  πρόβλημα  ή  δυσκολία  αντιμετωπίζουν  απευθύνονται  στους/στις
εκπαιδευτικούς  που  βρίσκονται  στο  προαύλιο.  Υπεύθυνος/η  για  την  ώρα  του  διαλείμματος  είναι  η
νηπιαγωγός  του  τμήματος  μαζί  με  τον  εκπαιδευτικό  του  τμήματος  Ένταξης,  την  εκπαιδευτικό  της
Παράλληλης Στήριξης και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό .

Σχολικό Πρόγραμμα
Το  Σχολικό  πρόγραμμα   εξασφαλίζει  ένα  κοινό  πλαίσιο  για  την  οργάνωση  της  μάθησης  και  της

διδασκαλίας στα  νηπιαγωγεία χωρίς να στερεί  από τις  εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να οργανώσουν
μαθησιακές  εμπειρίες  που  πηγάζουν  από  τις  ιδιαίτερες  ανάγκες,  τα  ενδιαφέροντα  και  τις  κλίσεις  των
παιδιών της τάξης τους καθώς επίσης και τις δικές τους ιδέες και στόχους. 

Συμπεριφορά -Δικαιώματα – Υποχρεώσεις
Οι μαθητές/τριες

 Επιδεικνύουν σεβασμό, με τη στάση τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας. 
 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης.
 Προσέχουν ώστε να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους και δείχνουν ενδιαφέρον για την υλική

περιουσία του σχολείου. 
 Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).  

Γονείς και κηδεμόνες 
 Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε

περίπτωση απουσίας του. 
 Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις, έντυπες ή ηλεκτρονικές, ώστε να ενημερώνονται για

θέματα λειτουργίας του Σχολείου.
 Καθημερινά έχουν εξασφαλισμένη λύση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης  (αιφνίδια αδιαθεσία του

νηπίου ή  κάποιο  ατύχημα).   Ανά  πάσα στιγμή  η  νηπιαγωγός  πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα να
επικοινωνεί. 

 Συνεργάζονται  αρμονικά  σε  προσωπικό  επίπεδο  αλλά  και  μέσω  του  Συλλόγου  Γονέων  με  τη
Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.
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 Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες,
θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης - τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση,
τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.

Παιδαγωγικός Έλεγχος
Τα  ζητήματα  μη  αποδεκτής  συμπεριφοράς  στο  σχολείο  αποτελούν  αντικείμενο  συνεργασίας  των

γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τη Διευθύντρια, το Σύλλογο
Διδασκόντων  και  τον  Συντονιστή/τη  Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού  Έργου,  προκειμένου  να  υπάρξει  η
καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε
απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του
παιδιού καθώς και οι αρχές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του. Οι σωματικές
ποινές δεν επιτρέπονται. 

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

3. Πρόληψη φαινομένων  βίας και σχολικού εκφοβισμού

Ο  ρόλος  του  σχολείου  στην  αντιμετώπιση  και  πρόληψη  της  σχολικής  βίας  είναι  σημαντικός  Η
δημιουργία ενός θετικού κλίματος αλληλοσεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας συμβάλλει στην
πρόληψη φαινομένων βίας.  Η ενημέρωση για τις μορφές αλλά και για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού, η
συζήτηση  και  η  κοινή  αποδοχή  κανόνων  συμπεριφοράς   από  όλα  τα  μέλη  στης  σχολικής  κοινότητας
συνδράμουν στην κατεύθυνση αυτή

Τα παραπάνω υλοποιούνται  μέσα από  προγράμματα συναισθηματικών,  ατομικών και  κοινωνικών
δεξιοτήτων και προγραμμάτων ψυχικής υγείας (π.χ. Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Βήματα για τη Ζωή, τα
προγράμματα του Κέντρου Πρόληψης Ελπίδα κ.ά) 

Επίσης εμπλέκονται οι δομές αντισταθμιστικής αγωγής της σχολικής μονάδας (Ψυχολόγος, Κοινωνικός
Λειτουργός) και  υπάρχει συνεργασία με τις  δομές της Διεύθυνσης,  της Περιφέρειας καθώς και  με τους
οικείους Σ.Ε.Ε Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Ο  διάλογος  και  η  συνεχής  επικοινωνία  με  τους  γονείς/κηδεμόνες  ενδυναμώνει  τη  στρατηγική
πρόληψης  και θέτει κοινούς στόχους.

4. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

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. 

Σχολικές εκδηλώσεις - Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Οι διδακτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται εντός του διδακτικού ωραρίου και αφορούν εξόδους

των παιδιών ή επισκέψεις καλλιτεχνών στο σχολείο. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει οικονομικό
κόστος, η συμμετοχή των νηπίων είναι προαιρετική και προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση συμμετοχής
από τους γονείς/κηδεμόνες. 

Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι
διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγμάτωση
του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. 

Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα
υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς και μαθητές. 

Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των
προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής  (π.χ. στις Εθνικές γιορτές ορίζεται η διάρκεια της γιορτής και δε
λειτουργεί το Ολοήμερο). 

Συμμετοχή σε Καινοτόμα Προγράμματα
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Το Νηπιαγωγείο μας υλοποιεί κάθε χρόνο Καινοτόμα Προγράμματα σε συνεργασία με τα αντίστοιχα
τμήματα  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  της  Διεύθυνσης  Π.Ε.  Ανατολικής  Θεσσαλονίκης  :  Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα κ.ά

.

5. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας

Ενημέρωση και επικοινωνία γονέων/κηδεμόνων 
Η  σύγχρονη  εκπαιδευτική  έρευνα  αποκαλύπτει  ότι  τα  πιο  αποτελεσματικά  εκπαιδευτικά

προγράμματα  για  την  πρώιμη  εκπαιδευτική  διαδικασία  είναι  αυτά  που  εμπλέκουν  τους  γονείς  στις
διαδικασίες μάθησης των παιδιών τους. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  ανάπτυξη  αποδοτικής  συνεργασίας  των  εκπαιδευτικών  με  τους
γονείς θεωρείται η δημιουργία κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης. 

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς   προγραμματίζονται
ως εξής :

 Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

 Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα
και  ώρα  μπορούν  οι  γονείς  /  κηδεμόνες  να  απευθύνονται  στον  εκπαιδευτικό  για  θέματα  που
αφορούν  στην  αγωγή  και  πρόοδο  των  μαθητών/μαθητριών.  Η  καθημερινή  ενημέρωση  για
λεπτομέρειες  συμπεριφοράς  δεν  συνιστάται  γιατί  φορτίζει  το  παιδί,  εκπαιδευτικό  και  γονείς  με
άγχος. 

 Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση. 
Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες

συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. 
Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν

άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Νηπιαγωγείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και
τις  έγκυρες  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις  τους  για  την  αποστολή  ενημερωτικών  σημειωμάτων  ή/και
υπεύθυνων δηλώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων/δράσεων/εκδηλώσεων κ.λπ..
Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου, ή να
αξιοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που παρέχεται από το Νηπιαγωγείο και να ενημερώνονται
για τα θέματα του Νηπιαγωγείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες σε έκτακτες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν
φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι. 

Το πρωτόκολλο διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών είναι το
εξής:

1. Επικοινωνία γονέα με εκπαιδευτικό

2. Συνάντηση γονέα, εκπαιδευτικού και προϊσταμένης

3. Ενημέρωση-παρέμβαση Συμβούλου Εκπαίδευσης.

4. Ενημέρωση-παρέμβαση Επόπτη

5. Ενημέρωση ΔΙΠΕ

Συνεργασία γονέων με διδακτικό προσωπικό
Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών είναι οι «σημαντικοί» άλλοι και οι πρώτοι τους δάσκαλοι, οι οποίοι

μπορούν  να  παρέχουν  σημαντικές  πληροφορίες  για  την  προσωπικότητα,  τις  συνήθειες   και  τα
ενδιαφέροντα των νηπίων βοηθώντας το έργο του/της εκπαιδευτικού.     

Η αποδοτική συνεργασία  σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης δύναται να προσφέρει στον
εκπαιδευτικό μεγαλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών του παιδιού. 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί, θεωρώντας τους γονείς-κηδεμόνες αρωγούς και συνεργάτες στο έργο του
σχολείου, τους ενημερώνουν για τα προγράμματα που υλοποιούνται στην τάξη, για τους στόχους και τις
δραστηριότητες  και  τους  καλούν  να   προσφέρουν  τις  ειδικές  τους  γνώσεις  (π.χ.  επαγγελματικές)  ή  τη
εθελοντική βοήθειά τους.

Συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
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Στο νηπιαγωγείο δεν υφίσταται θεσμοθετημένος και επίσημα  ιδρυμένος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.
Θεωρώντας όμως τη συνεργασία σχολείου- γονέων/κηδεμόνων πρωταρχικής σημασίας για την εύρυθμη
λειτουργία της σχολικής μονάδας, δίνεται η ευχέρεια στον/στην εκπαιδευτικό του τμήματος να ορίσει, σε

συμφωνία με όλους τους γονείς, έναν εκπρόσωπο του τμήματος.

Συνεργασία με φορείς
Η συνεχής συνεργασία με φορείς αποτελεί αρωγό στη βελτίωση και αναβάθμιση του παρεχόμενου 
παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου. Ενδεικτικά οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι η Διεύθυνση Π.Ε 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, η ΣΕΕ ΠΕ 60, ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαιδευσης,  1ο ΚΕΔΑΣΥ Α. 
Θεσσαλονίκης, Σχολική Επιτροπή Δήμου Καλαμαριάς, Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

6. Ποιότητα σχολικού χώρου 

Φροντίδα σχολικού χώρου
Ο χώρος του σχολείου,   τόσο ο εσωτερικός όσο και εξωτερικός, είναι ένας ιδιαίτερος χώρος στον

οποίο μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί συνυπάρχουν, εργάζονται και δημιουργούν πολλές ώρες κάθε μέρα
Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του
Νηπιαγωγείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του σχολείου αποτελεί βασική
υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη
και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες.   Φροντίδα όλων είναι να διατηρούνται οι χώροι καθαροί.

Τεράστια συμβολή σε αυτό έχει και η υπεύθυνη καθαριότητας του Νηπιαγωγείου.

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο

Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου και στη  σύνταξη ή την  επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος
Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου.

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

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

Τέλος,  σε  καταστάσεις  πανδημίας  ή  ακραίων-επικίνδυνων  φαινομένων  οι  εκπαιδευτικοί,
μαθητές/μαθήτριες,  γονείς/κηδεμόνες,  καθώς και  η  Διευθύντρια,  οφείλουν να συμμορφώνονται  και  να
ακολουθούν ρητά τις  οδηγίες  που εκδίδουν οι  εκάστοτε  αρμόδιοι  φορείς/υπηρεσίες:  π.χ.  ΕΟΔΥ,  ΥΠΑΙΘ,
Υπουργείο  Πολιτικής  Προστασίας,  κ.λ.π.  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  της  σχολικής  μονάδας  και  την
ασφάλεια των μελών.

Σχέδιο περίθαλψης και πρώτων βοηθειών
Η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών. Γίνεται συνεχώς το καλύτερο

δυνατό,  χωρίς  όμως  δυστυχώς  να  αποτρέπονται  πάντα  κάποια  ατυχήματα.  Σε  περίπτωση  που  συμβεί
κάποιο ατύχημα ενημερώνονται άμεσα οι γονείς. 

Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών, οι Δ/ντές οφείλουν μόνο να καλούν το ΕΚΑΒ (166)
για διακομιδή του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουν τους γονείς του.
Το σχολείο είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών.

Ασθένεια μαθητών/τριών- φαρμακευτική αγωγή
Οι γονείς ενημερώνονται  άμεσα σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού.

Τα  νήπια  που  αρρωσταίνουν  θα  μένουν  στο  σπίτι  τους  και  θα  έρχονται  στο  νηπιαγωγείο  αφού
αναρρώσουν πλήρως.

Οι  εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις  απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις,
ώστε  να  συνεισφέρουν  με  εξειδικευμένες  πράξεις  (χορήγηση  φαρμάκου  από  το  στόμα,  ή  σε  ενέσιμη
μορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες των μαθητών (εφηβικός ζαχαρώδης διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά)
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αλλά  και  σε  εποχιακές  ιώσεις.  Αυτό  δεν  αποκλείει  την  υποχρέωση  του  εκπαιδευτικού  να  παρέχει  τις
στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές του σχολείου του.

Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των
μαθητών,  οφείλουν  να  αιτούνται  την  άδεια  των  Διευθυντών  της  σχολικής  μονάδας  προκειμένου  να
εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη
χορηγήσουν.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων συμβατών
με  λοίμωξη  COVID-19  (π.χ.  βήχας,  πυρετός,  πονόλαιμος,  γαστρεντερικά  συμπτώματα)  συστήνεται
παραμονή στο σπίτι και ενημέρωση των υπευθύνων. 

Εάν  κάποιο  παιδί  εμφανίσει  συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19,  γίνεται  απομόνωση σε
προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή μη
ιατρικής μάσκας και επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού.

7. Άλλα θέματα

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών 
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα

εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής,
αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα
προβλεπόμενα εμβόλια. 

Προετοιμασία γεύματος-Γεύμα 
Το  γεύμα  των  μαθητών/μαθητριών  παρασκευάζεται  στο  σπίτι  με  ευθύνη των  γονέων/κηδεμόνων

τους. Ο/η νηπιαγωγός στο ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, βοηθά και καθοδηγεί τους μαθητές και
τις μαθήτριες ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος
και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους μαθητές μέχρι να
αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. 

Αυτοεξυπηρέτηση μαθητών/τριών
        Το νηπιαγωγείο είναι μια οργανωμένη σχολική δομή που διέπεται από κανόνες και ρουτίνες που πέραν
των  διδακτικών-  μαθησιακών  στόχων,  σκοπό  έχουν  να  καλλιεργήσουν  και  να  ενισχύσουν  το  βαθμό
αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης των μικρών μαθητών.  Οι μαθητές/τριες του νηπιαγωγείου, ερχόμενοι
στο σχολείο θα πρέπει να παρουσιάζουν έναν σημαντικό βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης σε μια
σειρά από δεξιότητες όπως η χρήση της τουαλέτας, το πλύσιμο των χεριών, το φαγητό και  το ντύσιμο.

Φωτογράφηση και  βιντεοσκόπηση

      Η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης / υπεύθυνης
δήλωσης του γονέα/κηδεμόνα. Δεν επιτρέπεται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών να αναρτήσουν
φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο από διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου.

     Οι επαγγελματίες φωτογράφοι δεν θα γίνονται δεκτοί σε ώρες λειτουργίας του σχολείου για την άσκηση 
του επαγγέλματος τους. Στις περιπτώσεις εκείνες που εκφράζεται κοινή επιθυμία των γονέων να έχουν 
αναμνηστικές φωτογραφίες των παιδιών τους από την φοίτηση τους στο σχολείο, μπορούν οι σύλλογοι 
γονέων και κηδεμόνων, με δική τους ευθύνη, να καλούν επαγγελματίες φωτογράφους, σε χρόνο εκτός 
διδακτικού ωραρίου και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι σχετικές οικονομικές διατάξεις (έκδοση 
αποδείξεων κτλ.).
     Επισημαίνεται ότι οι Δ/ντές και το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων δεν έχουν καμία 
ανάμειξη σ' αυτή τη διαδικασία.

     Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται κάθε χρόνο έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες 
νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και τις 
αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών του οργάνων.
Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές 
και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, 
εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό 
ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου. 
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Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό,
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια και το Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές
της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα
μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Οι  γονείς/κηδεμόνες  των  μαθητών  και  μαθητριών  ενημερώνονται  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο,  έντυπο  ή

ηλεκτρονικό, σχετικά με τον κανονισμό του Νηπιαγωγείου.

21 Σεπτεμβρίου 2022

Η Προϊσταμένη  του 1ου Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς

Χαραλάμπους Πασχαλίνα
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Εγκρίνεται

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού
Έργου

…………………………………………

Ημερομηνία……………………………

Διευθυντής Εκπαίδευσης

…………………………………………….

Ημερομηνία…………………….
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