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Α. Ειςαγωγή 

    Η Προςχολικι εκπαίδευςθ είναι ειςαγωγικόσ κεςμόσ του εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ. Αποςκοπεί, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Νόμου 1566/85,«ςτθν 
ολόπλευρθ και ιςόρροπθ ανάπτυξθ των νθπίων, ςτθ ςωματικι, ςυναιςκθματικι, 
νοθτικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν, μζςα ςτα πλαίςια που ορίηει ο 
ευρφτεροσ ςκοπόσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 
  τα πλαίςια τθσ φοίτθςθσ ςτθ δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι εκπαίδευςθ τα 
παιδιά καλλιεργοφν δεξιότθτεσ που τουσ διευκολφνουν ϊςτε: 
 να καλλιεργοφν τισ αιςκιςεισ τουσ και να οργανϊνουν τισ κινθτικζσ και 

νοθτικζσ πράξεισ τουσ, 
 να εμπλουτίηουν και να οργανϊνουν τισ εμπειρίεσ τουσ από το φυςικό και 

κοινωνικό περιβάλλον και να αποκτοφν τθν ικανότθτα να διακρίνουν τισ 
ςχζςεισ και αλλθλεπιδράςεισ που υπάρχουν μζςα ς’ αυτό. 

 να αναπτφςςουν τθν ικανότθτα κατανόθςθσ και ζκφραςθσ με ςφμβολα 
γενικά και ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ τθσ γλϊςςασ, των μακθματικϊν και τθσ 
αιςκθτικισ, 

 να αλλθλεπιδροφν και να αναπτφςςουν  διαπροςωπικζσ  ςχζςεισ, ϊςτε να 
βοθκθκοφν ςτθ βακμιαία και αρμονικι ζνταξι τουσ ςτθν κοινωνικι ηωι και 

 να αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ ελεφκερα και αβίαςτα και μζςα ςτο πλαίςιο 
του οργανωμζνου περιβάλλοντοσ, να εκίηονται ςτθν αμφίδρομθ ςχζςθ 
ατόμου και ομάδασ. 

   Η φοίτθςθ ςτο νθπιαγωγείο είναι διετισ και υποχρεωτικι. Η κεςμοκζτθςθ τθσ 

υποχρεωτικισ δίχρονθσ Προςχολικισ αγωγισ από το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, 
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 3 του νόμου 1566/1985 
(ΦΕΚ 167Α), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 34 του Ν.4704/2020 (Αϋ133), 
θ φοίτθςθ των νθπίων που ςυμπλθρϊνουν θλικία τεςςάρων (4) ετϊν γίνεται 
υποχρεωτικι ςε όλουσ τουσ Διμουσ τθσ χϊρασ. και θ ςφνδεςι τθσ με τθν 
πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, μζςω τθσ ομαλισ μετάβαςθσ από το Νθπιαγωγείο ςτο 
Δθμοτικό ςχολείο είναι μια ουςιαςτικισ ςθμαςίασ παρζμβαςθ ςτο εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα. Η  υποχρεωτικι δίχρονθ Προςχολικι αγωγι εξαςφαλίηει ςτο παιδί 
ςυνζχεια ωσ προσ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το χϊρο και τα πρόςωπα και δίνει 
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τον απαραίτθτο χρόνο να αςχολθκοφν με κζματα που 
ςχετίηονται με πρϊιμθ παρζμβαςθ και  ςυςτθματικζσ προλθπτικζσ παρεμβάςεισ. 
 
  φμφωνα με το άρκρο 52 του ν. 4807/2021 (Αϋ96) κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-
2022, ειςιχκθ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και ςτο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHO1H1f3wMBQHdtvSoClrL8tP77J3eAjAx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWDKZHuGKk08JTddFrK3r3GgMm8yJZ8cJUfgjx_8D0yC
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Πρόγραμμα των Νθπιαγωγείων δράςθ για τθ δθμιουργικι εναςχόλθςθ των 
μακθτϊν/τριϊν με τθν αγγλικι γλϊςςα μζςω τθσ οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ 
δραςτθριοτιτων κατά τθν διάρκεια των οποίων οι μακθτζσ/τριεσ αλλθλεπιδροφν 
με ζναν/μια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικισ Φιλολογίασ παρουςία τθσ 
νθπιαγωγοφ. 
 
 Επίςθσ από  το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 ςφμφωνα με αρ. πρωτ. 94236/ΓΔ4/29-07-
2021 Τ.Α. (Βϋ 3567)ειςάγονται τα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων ςτο Εβδομαδιαίο 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Νθπιαγωγείων. 
 το πλαίςιο του ετιςιου προγραμματιςμοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ, 
πραγματοποιείται ειδικι ςυνεδρίαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων για τον 
κακοριςμό του ετιςιου χεδίου Δράςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ αναφορικά με τα 
Εργαςτιρια Δεξιοτιτων. Οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί για τθ διδαςκαλία των 
Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων ςχεδιάηουν τα αντίςτοιχα Προγράμματα Καλλιζργειασ 
Δεξιοτιτων λαμβάνοντασ υπόψθ τθν θλικία κακϊσ και τα ενδιαφζροντα, τισ 
εμπειρίεσ και τα βιϊματα των μακθτϊν/τριων.  
 
 

Β. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

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 βαςίηεται ςε όςα προβλζπονται από τθν πολιτεία για τθν 
εκπαίδευςθ και τθν 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. 

  

 Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 
 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ επικαιροποιείται  φςτερα από ειςιγθςθ τθσ 
Προϊςταμζνθσ του Νθπιαγωγείου, με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν του υλλόγου 
Διδαςκόντων, εκπροςϊπου των γονζων  κακϊσ και  εκπροςϊπου  του Διμου. 
Εγκρίνεται από τθν υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ60 που ζχει τθν 
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παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου κακϊσ και από τον Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ  
Εκπαίδευςθσ Φκιϊτιδασ. 

 
Η 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 προ-
βλεπόμενθσ 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. 

   Με βάςθ όλα τα προαναφερκζντα, το χολικό υμβοφλιο, του 1ου Νθπιαγωγείου 
περχειάδασ, επειδι φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων δεν υφίςταται, που 
ςυνίςταται από τθ Προϊςταμζνθ και το φλλογο Διδαςκόντων του Νθπιαγωγείου 
και  τθν εκπρόςωπο του Διμου Μακρακϊμθσ υπεφκυνθ για κζματα Παιδείασ, 
υπογράφουν τθν υπ αρ. 1/2022 πράξθ ςτο βιβλίο πράξεων του χολικοφ 
υμβουλίου και ςυμφωνοφν ςτα παρακάτω: 

 

Γ.  Άξονεσ εφαρμογήσ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ 

 

1. Προςζλευςη – Παραμονή και  Αποχϊρηςη μαθητϊν από το 

Νηπιαγωγείο 

 

  φμφωνα με το Π.Δ.  79 (άρκρ. 18, Σεφχουσ Αϋ του ΦΕΚ109/01.08.2017),το 
κακθμερινό θμεριςιο ςχολικό πρόγραμμα αρχίηει με τθν προςζλευςθ των νθπίων 
– προνθπίων ςτο χϊρο του ςχολείου τθν ϊρα που προβλζπεται ςτο Εβδομαδιαίο 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

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

Για τουσ μακθτζσ του Προαιρετικοφ Ολοημζρου Προγράμματοσ  που είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο Τμήμα Πρόωρησ Υποδοχήσ θ ϊρα υποδοχισ είναι από 7:45. 
ζωσ 8:00πμ.  
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  Για τουσ μακθτζσ του Υποχρεωτικοφ Πρωινοφ Προγράμματοσ και του 
Προαιρετικοφ Ολοημζρου Προγράμματοσ που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
Σμιμα Πρόωρθσ Τποδοχισ,   

ωσ χρόνοσ προςζλευςησ ορίηεται το διάςτθμα 8:15ϋ-8:30ϋπμ.  

   Η υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ του τμιματοσ Πρόωρθσ Τποδοχισ και του Πρωινοφ 
Τποχρεωτικοφ Σμιματοσ παραλαμβάνει τα νιπια ςτθν είςοδο του Νθπιαγωγείου 
και οι γονείσ και ςυνοδοί αποχωροφν.  

Κατά τθ διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των νθπίων/προνθπίων δεν 
παρευρίςκεται χωρίσ άδεια ςτο χϊρου του ςχολείου κανείσ εκτόσ των μακθτϊν 
και εκπαιδευτικϊν.  

Η αςφαλισ προςζλευςθ και αποχϊρθςθ των μακθτϊν γίνεται με ευκφνθ των 
γονζων/κθδεμόνων, οι οποίοι ζχουν υπογράψει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, όπου 
αναφζρονται τα ονόματα των προςϊπων, που ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ. ε 
περίπτωςθ, που πρόκειται να ςυνοδεφςει το παιδί, κάποιο πρόςωπο, όπου το 
όνομά του δεν αναφζρεται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ, ο γονζασ/κθδεμόνασ πρζπει 
να ενθμερϊςει ζγκαιρα τισ εκπαιδευτικοφσ του νθπιαγωγείου. 

  Μετά τθν ςυγκζντρωςθ των νθπίων/προνθπίων  θ πόρτα κλειδϊνει και όποιοσ 
κζλει να επικοινωνιςει από εκεί και μετά μπορεί να τθλεφωνιςει ι να χτυπιςει 
το κουδοφνι, που βρίςκεται ςτθν πόρτα ειςόδου.  

   Τπογραμμίηουμε ότι θ ζγκαιρη προςζλευςη των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτο 
ςχολείο, κακϊσ και θ τακτική και ανελλιπήσ φοίτηςη αποτελοφν βαςικά ςτοιχεία 
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 Η φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτο Νθπιαγωγείο είναι υποχρεωτική και 
παρακολουκείται από τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, θ οποία καταγράφει τισ 
κακθμερινζσ απουςίεσ και  καταχωροφνται, με ευκφνθ τθσ Προϊςταμζνθσ, ςτο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα myschool. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ οφείλουν να 
ενθμερϊνουν το ςχολείο για τθν απουςία των παιδιϊν τουσ.  

  Για να ολοκλθρωκεί θ φοίτθςθ κα πρζπει ο μακθτισ/τρια να ζχει 
παρακολουκιςει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο από το μιςό του διδακτικοφ 
ζτουσ. 
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 τθν περίπτωςθ τθσ ςυςτθματικισ και αδικαιολόγθτθσ απουςίασ μακθτι/τριασ, θ 
εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ επικοινωνεί άμεςα με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και 
ενθμερϊνει τθν Προϊςταμζνθ  του νθπιαγωγείου.  

Εφόςον το πρόβλθμα δεν επιλφεται, ο μακθτισ/τρια και θ οικογζνεια του/τθσ 
αναηθτοφνται μζςω  τθσ αρμόδιασ κοινωνικισ υπθρεςίασ του οικείου Διμου (Άρκ. 
13, Π.Δ. 79/2017). 

  Για τθν αςφάλεια των νθπίων/προνθπίων, θ πόρτα ειςόδου και εξόδου ςτο χϊρο 
τθσ αυλισ, είναι μόνιμα κλειδωμζνθ και ανοίγει μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ 
(π.χ. τον εφοδιαςμό πετρελαίου, κοπισ χόρτων, κλάδεμα δζντρων ι κάποιασ 
άλλθσ εργαςίασ, που προκφπτει για τθν ςυντιρθςθ ι τον καλλωπιςμό τθσ ).  

Η πόρτα τθσ ειςόδου  του νθπ/γείου με ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν του 
Νθπιαγωγείου, παραμζνει κλειςτι κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του.  

Κανζνα άτομο πζραν του εκπαιδευτικοφ και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ δε 
μπορεί να παραμζνει εντόσ του ςχολικοφ χϊρου κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των Γονζων και Κθδεμόνων.  

ε περιπτϊςεισ, που απαιτείται είςοδοσ τρίτων, όπωσ για παράδειγμα, ςτο 
πλαίςιο κάποιασ βλάβθσ, που χριηει άμεςθσ επιδιόρκωςθσ ι των εκπαιδευτικϊν 
δράςεων, που πραγματοποιοφνται εντόσ του ςχολικοφ χϊρου, αυτό προχποκζτει 
τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του υλλόγου Διδαςκόντων. 

Πρόγευμα 

Αναφορικά με τθ ςίτιςη, το θμεριςιο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου εμπεριζχει 
ζνα δεκατιανό πρόγευμα για τουσ μακθτζσ/τριεσ του Τποχρεωτικοφ Πρωινοφ 
Προγράμματοσ και ζνα γεφμα για τουσ εγγεγραμμζνουσ μακθτζσ ςτο Προαιρετικό 
Ολοιμερο Πρόγραμμα.  

Σα γεφματα των νθπίων/προνθπίων παραςκευάηονται ςτο ςπίτι με ευκφνθ των 
γονζων/κθδεμόνων τουσ. Κακϊσ οι ςυνκικεσ ςίτιςθσ ςτο νθπιαγωγείο 
ακολουκοφν το πρότυπο τθσ ςυγκεντρωμζνθσ οικογζνειασ γφρω από ζνα τραπζηι, 
εκτιμοφμε ότι το γεφμα οφείλει να ζχει τισ υγιεινζσ προδιαγραφζσ και τθ 
διατροφικι αξία ενόσ γεφματοσ κατάλλθλου για τθν θλικία των μακθτϊν/τριϊν 
ςτουσ οποίουσ απευκφνεται. 

 Όπωσ επιςθμαίνουμε και ςτισ αρχικζσ μασ ενθμερϊςεισ προσ τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ, το δεκατιανό  ποιοτικά και ποςοτικά δεν αντικακιςτά, παρά 
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ςυμπλθρϊνει το πρωινό γεφμα και μπορεί να περιλαμβάνει ζνα γιαουρτάκι, 
φροφτα, ζνα κομμάτι κζικ ι τοςτ, μία φζτα ψωμί με βοφτυρο και μζλι, κλπ. 

 ε κάκε περίπτωςθ είναι καλό να αποτελεί ζνα ζδεςμα, που ζχει φτιάξει και 
φροντίςει ο ίδιοσ ο γονζασ/κθδεμόνασ ςε ςυνεργαςία με το παιδί.    Γλυκίςματα 
και προϊόντα που εμπεριζχουν ςοκολάτα και τα παράγωγά τθσ καλό είναι να 
αποφεφγονται.  

Ανάλογεσ ποιοτικζσ και ποςοτικζσ προδιαγραφζσ πρζπει να ακολουκεί και το 
μεςθμεριανό γεφμα των φοιτοφντων μακθτϊν/τριϊν ςτο Προαιρετικό Ολοιμερο 
Πρόγραμμα.  

    Επίςθσ γλυκίςματα και κεράςματα  ςτο νθπιαγωγείο μοιράηονται μόνο όταν θ 
ποςότθτά τουσ ανταποκρίνεται ςτο ςυνολικό αρικμό των μακθτϊν/τριϊν του 
Σμιματοσ. Για λόγουσ αςφάλειασ, τα κεράςματα απαγορεφεται να καταναλωκοφν 
ςτο χϊρο και ςτθ διάρκεια λειτουργίασ του νθπιαγωγείου. Επιβάλλεται να είναι 
ςυςκευαςμζνα, για να μποροφν να τοποκετθκοφν και φυλαχκοφν ςτισ ατομικζσ 
τςάντεσ των νθπίων, προκειμζνου να ελεγχκοφν και να καταναλωκοφν ςτο ςπίτι 
με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του γονζα/κθδεμόνα. 

    ε περίπτωςθ αδιαθεςίασ-αςθζνειασ παιδιοφ, ο γονζασ /κθδεμόνασ 
ειδοποιείται από τθν εκπαιδευτικό, να ζρκει να το παραλάβει, για να μθν 
ταλαιπωρείται οφτε το ίδιο, αλλά να μθν κινδυνεφουν και τα άλλα παιδιά να 
αρρωςτιςουν. Γιϋαυτό οι γονείσ /κθδεμόνεσ οφείλουν να απαντοφν ςτο τθλζφωνο  
κατά τθν παραμονι των παιδιϊν τουσ ςτο ςχολείο, για να μποροφν οι 
εκπαιδευτικοί να επικοινωνοφν μαηί τουσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

Αυτονομία-αυτοεξυπηρζτηςη 
  
   Ο χρόνοσ παραμονισ των μακθτϊν ςτο πρωινό και ειδικά ςτο ολοιμερο ωράριο 
λειτουργίασ είναι αρκετόσ και ενδεχομζνωσ να ςυμβαίνουν ατυχήματα ςτην 
τουαλζτα, μουςκζματα και άλλεσ περιπτϊςεισ όπου οι μαθητζσ μπορεί να 
λερϊνονται και να αιςθάνονται άςχημα. ε περίπτωςθ ατυχιματοσ, λερϊματοσ ι 
μουςκζματοσ, για να μθν νιϊκει άβολα το παιδί, κα πρζπει ο γονζασ/κθδεμόνασ, 
να ζρκει ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου για να το αλλάξει 
 Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των ςυμβάντων ςε ςυνεργαςία με τουσ γονείσ: 
 
 ε ειδικό χϊρο αποκθκεφουμε  μια αλλαξιά ροφχα για κάκε παιδί με 

αναγεγραμμζνο το όνομά του. 
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 Προκειμζνου να μθν παρακωλφεται θ ομαλι λειτουργία τθσ ςχολικισ 
μονάδασ. 

 να μθν αιςκάνεται άςχθμα το παιδί και  
 να μθν αναςτατωκεί το γονεϊκό περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί 

αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ να βοθκοφν  το παιδί ςτο να αλλάξει ροφχα ςε 
ξεχωριςτό  χϊρο προςπακϊντασ να μθν προςβάλλουν τθν αξιοπρζπεια του. 

 Οι γονείσ είναι υπεφκυνοι για να καλλιεργοφν ςτο ςπίτι δεξιότθτεσ 
αυτοεξυπθρζτθςθσ του παιδιοφ, που προάγουν τθν αυτονομία:  

     1. τθ χριςθ τθσ τουαλζτασ και ςτο πλφςιμο των χεριϊν 
          2. Να εξαςκοφν το παιδί να τρϊει μόνο του 

3. Να ντφνεται μόνο του 
4. Να γνωρίηει τα ατομικά του είδθ και να είναι υπεφκυνο για αυτά 
5. Να ντφνουν το παιδί με ροφχα κατάλλθλα για παιχνίδι 
6. Να μθν φορά αλυςίδεσ και άλλα πολφτιμα αντικείμενα 
7. Να ελζγχουν τι μπορεί να φζρνει μαηί του από το ςπίτι ςτο ςχολείο      
κακϊσ και το αντίκετο 
 

     Σζλοσ υπογραμμίηουμε  ότι, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
(495/123484/Γ1/4-10-2010) απαγορεφεται θ χορήγηςη φαρμακευτικήσ αγωγήσ 
ςε μακθτζσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Αυτό δεν αποκλείει, όμωσ τθν υποχρζωςθ 
των εκπαιδευτικϊν να παρζχουν τισ ςτοιχειϊδεισ πρϊτεσ βοικειεσ, όταν παραςτεί 
ανάγκθ (περιποίθςθ  τραφματοσ). ε περιπτϊςεισ, που απαιτείται φαρμακευτικι 
αγωγι, οι γονείσ/κθδεμόνεσ των νθπίων οφείλουν να αιτοφνται τθν άδεια τθσ 
Προϊςταμζνθσ, προκειμζνου να ειςζρχονται ςτο χϊρο του ςχολείου οι ίδιοι ι άλλο 
πρόςωπο το οποίο κα υποδείξουν, ϊςτε να τθ χορθγιςουν. 

 

Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματοσ 

Γεφμα  

    Σο γεφμα, κα  πρζπει να είναι ςε κατάλλθλα δοχεία για ηζςταμα ςε θλεκτρικι 
κουηίνα. Κατά τθν προςζλευςι τουσ τα παιδιά, με τθν επίβλεψθ τθσ 
εκπαιδευτικοφ τα τοποκετοφν ςτο ψυγείο.  

Πριν τθν ϊρα του γεφματοσ θ εκπαιδευτικόσ ( τθρϊντασ τα απαραίτθτα μζτρα 
υγιεινισ )επιμελείται το ηζςταμα κακϊσ και τθν  κακαριότθτα των τραπεηιϊν, γιατί 
το νθπιαγωγείο δεν διακζτει ξεχωριςτό χϊρο τραπεηαρίασ και θ κακαρίςτρια, 
ςφμφωνα με τθν ςφμβαςι τθσ, ζρχεται ςτο νθπιαγωγείο  μετά τθν λιξθ τθσ 
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λειτουργίασ του ολοιμερου τμιματοσ. τθ ςυνζχεια, τα παιδιά, αφοφ πλφνουν τα 
χζρια τουσ, τοποκετοφν τα προςωπικά τουσ πράγματα (πάνινθ πετςζτα-πιροφνι-
κουτάλι-μπουκάλι με νερό),που ζχουν μζςα ςτθν τςάντα τουσ πάνω ςτο τραπζηι. 
Όταν ςερβιριςτεί το γεφμα τουσ, ξεκινοφν όλα μαηί να τρϊνε, αφοφ κάνουν πρϊτα 
τθν προςευχι τουσ. 

Χαλάρωςη-φπνοσ 

   το νθπιαγωγείο  υπάρχει ειδικόσ χϊροσ για αυτό θ δράςθ χαλάρωςθ-φπνοσ, 
γίνεται ςτθ δεφτερθ αίκουςα διδαςκαλίασ που διακζτει το νθπιαγωγείο. 

 Σα κρεβάτια ςτρϊνονται κάκε Δευτζρα και κάκε παιδί προςπακεί να διατθρεί  το 
κρεβάτι του κακαρό και τακτοποιθμζνο με τθν κακοδιγθςθ ι  και τθ βοικεια τθσ 
νθπιαγωγοφ. Σο κάκε παιδί, ζχει τα προςωπικά του ςεντόνια, μαξιλάρι και 
κουβζρτα. Κάκε   Παραςκευι  τα παίρνουν ςτο ςπίτι τουσ για πλφςιμο, για να τα 
φζρουν πάλι τθν Δευτζρα.  

Η χαλάρωςθ-φπνοσ διαρκεί περίπου ¾ τθσ ϊρασ. Δεν είναι υποχρεωτικό να 
κοιμοφνται όλα τα παιδιά, αλλά είναι υποχρεωμζνα να ςυμμετζχουν ςτθ 
χαλάρωςθ και να ςζβονται τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, που ζχουν ανάγκθ τον φπνο, 
τουλάχιςτον για ½ ϊρα. Μετά το μιςάωρο μποροφν και αφοφ τουσ επιτρζψει θ 
εκπαιδευτικόσ, να ςθκωκοφν ιςυχα και  να παίξουν ςτισ γωνιζσ. 

 

Αποχϊρηςη από το νηπιαγωγείο 

     Η είςοδοσ  του νθπιαγωγείου ανοίγει ςτισ 13:00ϋμμ. και ςτισ 16:00ϋμμ., για τθν 
αποχϊρθςθ των μακθτϊν /τριϊν του Πρωινοφ Τποχρεωτικοφ και Ολοιμερου 
Προαιρετικοφ Προγράμματοσ αντίςτοιχα.  

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι των μακθτϊν και 
των μακθτριϊν, παραμζνουν ζξω από τθν είςοδο 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.  

Ο γονζασ/κθδεμόνασ, που ζχει κακυςτεριςει για κάποιο ςοβαρό λόγο, πρζπει να 
ειδοποιιςει τθν εκπαιδευτικό. ε διαφορετικι περίπτωςθ, επικοινωνεί εκείνθ μαηί 
του για να του υπενκυμίςει, ότι πρζπει να ζρκει να παραλάβει το παιδί του. 
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      Όπωσ νομοκετικά προβλζπεται (Π.Δ. 79, τ.ΑϋΦΕΚ109/01.08.2017), θ 
αποχϊρηςη των μακθτϊν/τριϊν πραγματοποιείται με τθ λιξθ του διδακτικοφ 
ωραρίου. Αιτιματα γονζων για πρόωρθ αποχϊρθςθ ι κακυςτερθμζνθ 
προςζλευςθ νθπίων για λόγουσ ιατρικισ υποςτιριξθσ ι κεραπευτικισ 
παρζμβαςθσ γίνονται δεκτά κατόπιν προςκόμιςθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ από 
δθμόςιο φορζα, από τθν οποία προκφπτει με ακρίβεια θ ανάγκθ τθσ ανωτζρω 
απουςίασ, κακϊσ και ο ακριβισ χρόνοσ αυτισ. 

  Όταν μακθτισ/τρια για λόγουσ αςκζνειασ ι για εξαίρετεσ μόνο περιπτϊςεισ 
χρειάηεται να αποχωριςει πριν τθ λιξθ του διδακτικοφ ωραρίου, λαμβάνονται 
όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ, όπωσ τθλεφωνικι ενθμζρωςθ και ςφμφωνθ 
γνϊμθ γονζων/κθδεμόνων, εξαςφάλιςθ ςυνοδείασ νθπίων με ευκφνθ των γονζων, 
υποβολι ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ.  

     Επιςθμαίνεται ότι, ςτθν αρχι και μόνο του πρϊτου τριμινου κάκε διδακτικοφ 
ζτουσ και για διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των δφο εβδομάδων επιτρζπεται θ 
εφαρμογι ευζλικτου προγράμματοσ παραμονισ ςτο νθπιαγωγείο για οριςμζνα 
νιπια/προνιπια, τα οποία φοιτοφν για πρϊτθ φορά και χριηουν βοικεια κατά τθν 
προςαρμογι τουσ ςε αυτό. Η ανάγκθ εφαρμογισ, αλλά και θ ευελιξία του 
ωραρίου προςαρμογισ κακορίηεται από τθν εκάςτοτε εκπαιδευτικό του Σμιματοσ 
και το φλλογο Διδαςκόντων ςε ςυνεργαςία και ςυνεννόθςθ με τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ των νθπίων (Π.Δ.79/2017, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκ. 23 
του Νόμου 4559/2018). 
 
 

2. Συμπεριφορά μαθητϊν/τριϊν – Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

Μζςα από τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων και τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 

κοινωνικοςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ οι μακθτζσ/τριεσ του Νθπιαγωγείου 

εκπαιδεφονται ϊςτε : 

  Να παίηουν χωρίσ να τςακϊνονται ι να χειροδικοφν ι να αςκοφν οποιουδιποτε 

είδουσ βία(λεκτικι, ςωματικι, ψυχολογικι) προσ τουσ ςυμμακθτζσ/τριεσ τουσ. Η 

βία δεν επιτρζπεται κάτω από οποιεςδιποτε ςυνκικεσ 

 Να ςυμπεριφζρονται ευγενικά και  φιλικά ςε όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ και να 

τουσ βοθκοφν 

 Να ςζβονται τισ νθπιαγωγοφσ και να ςυμπεριφζρονται ευγενικά και κόςμια 

 Να ςζβονται τθ ςχολικι περιουςία. Να προςζχουν τα ζπιπλα ,τα βιβλία κτλ. 
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 Να μθν προςβάλλουν τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/τριεσ τουσ για λόγουσ όπωσ  το 

φψοσ ι το βάροσ τουσ, τθν καταγωγι τουσ από άλλθ χϊρα, το χρϊμα του 

δζρματοσ, μαλλιϊν κτλ. 

 φμφωνα με τουσ κανόνεσ του ςχολείου, δεν επιτρζπεται να φζρνουν μαηί 

τουσ παιχνίδια, πολφτιμα ι επικίνδυνα αντικείμενα (χρυςζσ αλυςίδεσ ι 

κοςμιματα, αιχμθρά αντικείμενα κτλ.) Επίςθσ δεν επιτρζπεται να βάηουν 

ςτθν τςάντα τουσ αντικείμενα, που δεν είναι δικά τουσ (από το ςχολείο ι 

από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ). Γιϋ αυτό το λόγο καλό είναι οι γονείσ να 

ελζγχουν τισ τςάντεσ των παιδιϊν τουσ, πριν και μετά το ςχολείο και να 

αποτρζπουν άςχθμεσ ςυμπεριφορζσ. 

Κάκε παιδί αντιμετωπίηεται ωσ ξεχωριςτι οντότθτα, με μοναδικά χαρακτθριςτικά 
και ατομικοφσ ρυκμοφσ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ. Η βιογραφία κάκε παιδιοφ, τα 
γνωςτικά του αποκζματα και το πολιτιςμικό του κεφάλαιο, οι ικανότθτεσ, τα 
ενδιαφζροντα και οι ανάγκεσ του αποτελοφν το ςθμείο εκκίνθςθσ για τα βιματα 
και τισ επιλογζσ των νθπιαγωγϊν, ϊςτε το κάκε παιδί ξεχωριςτά να φτάςει ςτο 
μζγιςτο των δυνατοτιτων του, να νιϊςει χαρά, ικανοποίθςθ, αυτοπεποίκθςθ και 
πλθρότθτα.  
    το πρόγραμμα ςπουδϊν του Νθπιαγωγείου 2021, θ  αποδοχι τθσ 
διαφορετικότθτασ, θ διαμόρφωςθ ςτάςεων που βαςίηονται ςε πανανκρϊπινεσ 
αξίεσ παράλλθλα με τθν ενίςχυςθ των προςωπικϊν ικανοτιτων που αφοροφν τθν 
ενδυνάμωςθ των παιδιϊν, τθ ςυναιςκθματικι τουσ επίγνωςθ και τθ διαχείριςθ 
των διαπροςωπικϊν τουσ ςχζςεων και των κοινωνικϊν αλλθλεπιδράςεων, 
ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ ενταξιακήσ κουλτοφρασ 
Οι αποκλίνουςεσ   ςυμπεριφορζσ  αντιμετωπίηονται ςτο χϊρο τθσ προςχολικισ 
εκπαίδευςθσ , ωσ παιδαγωγικζσ προκλιςεισ ωσ εξισ:  

1.Παρατιρθςθ τθσ αποκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ από τον/τθν εκπαιδευτικό του 
τμιματοσ  και παιδαγωγικι παρζμβαςθ / βραχυπρόκεςμο πρόγραμμα. 
Η/ο κάκε εκπαιδευτικόσ ωσ ερευνθτισ/τρια του ζργου τθσ  οφείλει: 
 Να παρατθρεί, να κατανοεί και να ερμθνεφει ςωςτά κάκε πρόβλθμα 

προςαρμογισ των/τριϊν μακθτϊν και αφομοίωςθσ των κοινωνικϊν 
κανόνων και ςχολικϊν κανόνων ςυμπεριφοράσ. Ζτςι κα μπορεί να επιλζγει 
τουσ κατάλλθλουσ κάκε φορά διδακτικοφσ και παιδαγωγικοφσ χειριςμοφσ 
και να τουσ προςαρμόηει ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν  του τμιματοσ. 

 Η γνϊςθ τθσ οικογενειακισ και τθσ κοινωνικισ κατάςταςθσ των 
μακθτϊν/τριϊν είναι πολλαπλά χριςιμθ για τον/τθν  εκπαιδευτικό και 
τον/τθν  βοθκά ςτο ζργο του/τθσ , γιατί του/τθσ  επιτρζπει να αντιμετωπίςει 
με ευαιςκθςία και λεπτοφσ χειριςμοφσ τα ιδιαίτερα προβλιματα των 
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μακθτϊν/τριϊν του/τθσ  και να κατανοιςει τθ ςυναιςκθματικι και 
ψυχολογικι κατάςταςι τουσ. 

 Η ενθμζρωςι πάνω ςε κζματα υγείασ των μακθτϊν/τριϊν  και των ειδικϊν 
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν που μπορεί να υπάρχουν κρίνεται απολφτωσ 
αναγκαία, γιατί κα  επιτρζψει ςτθν/ςτον  εκπαιδευτικό ωσ ςυναιςκθματικά 
ευφυισ να προςαρμόςει ανάλογα τθ ςυμπεριφορά του/τθσ και κα /τον τθν 
προφυλάξει από πικανά ατοπιματα ςτισ ςχζςεισ με τουσ μακθτζσ/τριεσ. 

- Συνεργαςία με  την Προϊςταμζνη και το Σφλλογο Διδαςκόντων ,ανάπτυξθ 
δικτφου ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν-με ςτόχο τθν διάχυςθ του 
βραχυπρόκεςμου προγράμματοσ ςτο ςφνολο των εκπαιδευτικϊν και 
μακθτϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ τθσ 
ςυμπερίλθψθσ .  

 
−  Συνεργαςία  με τισ οικογζνειεσ των μαθητϊν . Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ 

ενίςχυςθ τθσ γονικισ εμπλοκισ και θ εδραίωςθ ενόσ κετικοφ κλίματοσ 
αλλθλεπίδραςθσ, το οποίο χαρακτθρίηεται από εμπιςτοςφνθ, κατανόθςθ, 
ςεβαςμό και αποδοχι.  

 
- Συνεργαςία με  ΣΕΕΠΕ60 

Εάν, παρά τισ παραπάνω ενζργειεσ, ο/θ μακιτρια  δε βελτιϊςει τθ ςυμπεριφορά 
του , τότε προβαίνουμε ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, για πρόταςθ  παραπομπισ 
ςτο ΚΕΔΑΤ ωσ ενζργειεσ που αφοροφν τθν πρϊιμθ ανίχνευςθ και πρϊιμθ 
παρζμβαςθ. Ενθμερωτικά δε : 

Πρϊιμη εκπαιδευτική και υποςτηρικτική παρζμβαςη ςε μαθητζσ Πρωτοβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ 
ε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/τριεσ με εκπαιδευτικζσ, ψυχοκοινωνικζσ ι άλλου είδουσ ανάγκεσ, κακϊσ 
και ςτισ οικογζνειζσ τουσ παρζχονται προγράμματα πρϊιμθσ εκπαιδευτικισ και 
υποςτθρικτικισ παρζμβαςθσ. Ειδικότερα για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, που 
πρόκειται να φοιτιςουν ςτο νθπιαγωγείο και από ςχετικι ιατρικι γνωμάτευςθ 
προκφπτει θ ανάγκθ λιψθσ μζτρων πρϊιμθσ εκπαιδευτικισ και υποςτθρικτικισ 
παρζμβαςθσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ δφνανται να υποβάλουν αίτθςθ ςτο 
αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α..Τ. για τθ διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και 
ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν των μακθτϊν/ τριϊν, από τον επτζμβριο προ του 
ζτουσ τθσ πρϊτθσ εγγραφισ τουσ ςτο νθπιαγωγείο, προκειμζνου να λθφκοφν 
εγκαίρωσ εξατομικευμζνα μζτρα υποςτιριξθσ αυτϊν και των οικογενειϊν τουσ με 
τθν ζναρξθ τθσ φοίτθςισ των μακθτϊν/τριϊν ςτθν οικεία ςχολικι μονάδα 
ςφμφωνα με το άρκρο 229του ν. 4823/2021 (Α’136) 
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Όλα τα ςοβαρά ηθτιματα και περιςτατικά καταγράφονται ςτο Ημερολόγιο 
Σχολικήσ Ζωήσ(Π.Δ. 79, τ.ΑϋΦΕΚ109/01.08.2017).  

 

3. Πρόληψη φαινομζνων βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 
 

Ο ρόλοσ του ςχολείου ςτθν αντιμετϊπιςθ και πρόλθψθ τθσ ςχολικισ βίασ είναι 
ςθμαντικόσ, δεδομζνου ότι το ςχολικό περιβάλλον ζχει τθ δυνατότθτα να 
επθρεάςει τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν και να δράςει ςαν μθχανιςμόσ 
πρόλθψθσ ςτθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ τθσ ενδοςχολικισ βίασ. 

Σο κοινωνικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου προςδιορίηεται ωσ ζνασ 
ςυνεργατικόσ χϊροσ, όπου όλοι όςοι εμπλζκονται ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, 
μακθτζσ/-τριεσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ κτλ., ςυνεργάηονται αρμονικά παρζχοντασ 
υποςτιριξθ και ενίςχυςθ ο ζνασ ςτον άλλο. Οι νθπιαγωγοί διαμορφϊνουν τισ 
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν προαγωγι ενόσ αςφαλοφσ, κετικοφ και ευεργετικοφ 
ςχολικοφ κλίματοσ, για όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, 

Η  Προϊςταμζνθ   και ο φλλογοσ των Διδαςκόντων για τθν πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ τθσ χολικισ Βίασ/Εκφοβιςμοφ μζςα από τον ςχεδιαςμό και τθν 
υλοποίθςθ προγραμμάτων ςτα εργαςτιρια δεξιοτιτων, και του υλλογικοφ 
προγραμματιςμοφ όπου υπάρχει θ δυνατότθτα ανάπτυξθσ ςχεδίων δράςθσ ωσ 
προσ τουσ άξονεσ, ςχζςεισ μεταξφ μακθτϊν, ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν 
μακθτϊν, ςχζςεισ ςχολείου οικογζνειασ ,ςχολικι διαρροι και φοίτθςθ κλπ): 

-Ολιςτικζσ ςχολικζσ παρεμβάςεισ από τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου  αφξθςθ τθσ 

γνϊςθσ & ςυνειδθτοποίθςθσ του προβλιματοσ,  δθμιουργία κανονιςμοφ για τθν 

πρόλθψθ & αντιμετϊπιςθ του εκφοβιςμοφ,  αντιμετϊπιςθ επειςοδίων 

εκφοβιςμοφ όταν αυτά ςυμβαίνουν,  εμπλοκι μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν & 

γονζων,  πρωτοβουλίεσ για ζνα μακροχρόνιο ςχεδιαςμό . 

-Παρεμβάςεισ από εκπαιδευτικοφσ  Μθ-αγνόθςθ/υποτίμθςθ του προβλιματοσ 

(όταν απομακρφνονται χωρίσ να παρζμβουν ευνοοφν τον κφτθ).  Άμεςθ 

αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ.  υνειδθτοποίθςθ ότι αποτελοφν πρότυπα 

μίμθςθσ ςυμπεριφορϊν.  Σο κλίμα επικοινωνίασ και διαλόγου κα πρζπει να 

υποςτθρίηεται ζμπρακτα από τουσ εκπαιδευτικοφσ μζςα ςτισ τάξεισ.  Ανάκεςθ 
ρόλων ςτουσ μακθτζσ που είναι επικετικοί, ϊςτε να ξεχωρίηουν για άλλα 
πράγματα. 

Ειδικότερα: 
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1. Οργανϊνουν παιδαγωγικά πρόγραμμα τθν ζννοια και το περιεχόμενο των 
Δικαιωμάτων του Παιδιοφ, ζτςι ϊςτε να κατανοοφν τθν αξία του ςεβαςμοφ ςτθ 
ηωι τουσ.  

2. χεδιάηουν προγράμματα που καλλιεργοφν τθν ενςυναίςκθςθ και 
διευκολφνουν τθν προςζγγιςθ, ςυνεργαςία και τθ γεφφρωςθ τυχόν διαφορϊν 
μεταξφ των ςυνομθλίκων 

3. Τποςτθρίηουν  τουσ μακθτζσ ςτθν επικοινωνία και ςτθ ςυνδιαμόρφωςθ 
κανόνων, που να διζπουν τισ ςχζςεισ τουσ και τρόπων επίλυςθσ ςυγκροφςεων και 
αντιμετϊπιςθσ επικετικϊν-βίαιων ςυμπεριφορϊν. 

4. υνεργάηονται με τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν τιρθςθ κοινϊν 
κανόνων, τθν καλλιζργεια κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο και τθν ανατροφοδότθςι 
τουσ, ςχετικά με αποτελεςματικζσ μεκόδουσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων και κρίςεων. 

 5. Αξιοποιοφν  τισ υπθρεςίεσ και τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Διευκφνςεων 
Εκπαίδευςθσ, του ΤΠ.Π.Ε.Θ., του Ι.Ε.Π., των Κ.Ε.ΔΑ.Τ. κλπ..  

6. Επιχειροφν τθν δικτφωςθ των ςχολείων με τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ 
τοπικισ κοινωνίασ και του Διμου, που αςχολοφνται με τα παιδιά, ϊςτε να 
μποροφν να αξιοποιιςουν τισ υπθρεςίεσ τουσ τόςο προλθπτικά όςο και όταν 
απαιτείται ςυνεργαςία μαηί τουσ ςε περιπτϊςεισ κρίςθσ (αντιμετϊπιςθ 
φαινομζνων παιδικισ παραμζλθςθσ-κακοποίθςθσ-κφματα ενδοοικογενειακισ 
βίασ).  

 

4. Σχολικζσ εκδηλϊςεισ – Δραςτηριότητεσ 
 
    Όπωσ επιςθμαίνεται και ςτο Π.Δ.79(τ.ΑϋΦΕΚ109/01.08.2017), «ςχολικζσ δράςεισ 
κεωροφνται όλεσ οι προγραμματιςμζνεσ και κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ δράςεισ του 
ςχολείου που ςυμπλθρϊνουν και εμπλουτίηουν τα προγράμματα ςπουδϊν. 
Πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ωραρίου, εντόσ ι/και εκτόσ 
του ςχολείου και ςε ςυνεργαςία με άλλα ςχολεία ι/και με άλλουσ φορείσ…. Στισ 
ςχολικζσ δράςεισ ςυμπεριλαμβάνονται: α) όςεσ δράςεισ πραγματοποιοφνται εκτόσ 
ςχολείου και απαιτοφν μετακίνθςθ των μακθτϊν από το ςχολείο…. Για τθ 
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ παραπάνω δράςεισ απαιτείται ζγγραφθ ςφμφωνθ 
γνϊμθ των γονζων/κθδεμόνων, β) όςεσ δράςεισ πραγματοποιοφνται εντόσ 
ςχολείου, γ) εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ι ζξοδοι των μακθτϊν ςε κοντινι απόςταςθ 
από το ςχολείο, ….. που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 
και δραςτθριοτιτων, τθσ βιωματικισ μάκθςθσ και του ευρφτερου ανοίγματοσ του 
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ςχολείου ςτθν κοινωνία. Για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ παραπάνω δράςεισ 
απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ γονζων/κθδεμόνων». 

 

 

5. Συνεργαςία ςχολείου-οικογζνειασ  
 

Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ γονικισ εμπλοκισ και θ εδραίωςθ ενόσ 
κετικοφ κλίματοσ αλλθλεπίδραςθσ, το οποίο χαρακτθρίηεται από εμπιςτοςφνθ, 
κατανόθςθ, ςεβαςμό και αποδοχι. Οι νθπιαγωγοί, λόγω επαγγελματικισ κζςθσ 
και εξειδίκευςθσ, ζχουν τον βαςικό ρόλο ςτθν προαγωγι ςυνεργατικοφ κλίματοσ 
με τισ οικογζνειεσ.  
το πλαίςιο αυτό οι νθπιαγωγοί:  
α)  Ενιςχφουν τουσ γονείσ ςτον ρόλο τουσ να υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ και 
μάκθςθ των παιδιϊν και αναπτφςςουν γνϊςθ και κατανόθςθ για τισ οικογζνειεσ 
των μακθτϊν/-τριϊν τουσ,  
β)  Εδραιϊνουν ρουτίνεσ αλλθλεπίδραςθσ και δθμιουργοφν ευκαιρίεσ για τακτικι 
και αμοιβαία επικοινωνία με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν/-τριϊν,  
γ)  Κινθτοποιοφν και ενκαρρφνουν τουσ γονείσ για εκελοντικι ςυμμετοχι ςε 
δράςεισ του ςχολείου αλλά και για τθν παρακολοφκθςθ των δραςτθριοτιτων και 
εκδθλϊςεων των μακθτϊν/-τριϊν,  
δ)  Προτείνουν ςτουσ γονείσ ιδζεσ και δραςτθριότθτεσ με ςτόχο να ενιςχφουν τθ 
μάκθςθ των παιδιϊν ςτο ςπίτι, προάγοντασ τθ «ςυνζχεια» των μακθςιακϊν τουσ 
εμπειριϊν,   
ε)  Αξιοποιοφν φορείσ και δυνατότθτεσ ςτθν τοπικι και ευρφτερθ κοινότθτα ϊςτε 
και ςε ςυνεργαςία με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν/-τριϊν, να προάγουν τθν 
ποιότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.  
Η 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 ςτθν 
εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ ι ςτθν προϊςταμζνθ του ςχολείου 

Για  τουσ παραπάνω λόγουσ ςτο νθπιαγωγείο μασ υλοποιοφνται και επιδιϊκονται: 
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 υναντιςεισ γονζων/κθδεμόνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν αρχι του 
ςχολικοφ ζτουσ που αφοροφν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 

 

 Σακτικζσ μθνιαίεσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν-γονζων με ςτόχο τθν 
ενθμζρωςθ τουσ για τθν πρόοδο και ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ, τθν 
ανταλλαγι ςχετικϊν πλθροφοριϊν και ηθτθμάτων, που αμφότερα τουσ 
απαςχολοφν και πικανϊσ προβλθματίηουν. Οι ςυναντιςεισ υλοποιοφνται, 
κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν εκπαιδευτικό ςε προκακοριςμζνεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ, εκτόσ διδακτικοφ, αλλά εντόσ εργαςιακοφ ωραρίου. 

 Ζκτακτεσ ςυναντιςεισ κάκε φορά που θ εκπαιδευτικόσ κρίνει ωσ 
αναγκαία τθν υλοποίθςι τουσ, κακϊσ και ζκτακτεσ ςυναντιςεισ 
ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν και γονζων με αρμόδιουσ φορείσ 
υποςτιριξθσ για τθν επίλυςθ τυχόν ηθτθμάτων, που χριηουν πιο 
εμπεριςτατωμζνθσ  άποψθσ και κακοδιγθςθσ.  

 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ οφείλουν: 

 

 Να προςκομίηουν ζγκαιρα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά (Α.Δ.Τ.Μ., 
Βιβλιάριο εμβολίων, Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ, κλπ) που τουσ ηθτοφνται από το 
ςχολείο. 
 

 Να προςκομίηουν ςτο νθπιαγωγείο τισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ και τουσ 
προςωπικοφσ αρικμοφσ τθλεφϊνων τουσ, κακϊσ και των ατόμων, που 
ζχουν δθλϊςει ωσ ςυνοδοφσ των παιδιϊν τουσ και να ενθμερϊνουν το 
ςχολείο για κάκε πικανι αλλαγι αυτϊν. 
 

 
 Να γνωςτοποιοφν εμπιςτευτικά ςτθν υπεφκυνθ  νθπιαγωγό του τμιματοσ 

και ςτθ Προϊςταμζνθ, κάκε ιδιαιτερότθτα, που αφορά ςτθ ςωματικι και 
ψυχικι υγεία του μακθτι, κακϊσ και οποιαδιποτε αλλαγι ςτο ςτενό ι 
ευρφτερο οικογενειακό περιβάλλον που μπορεί να επθρεάηει τθ ηωι του 
παιδιοφ (π.χ. διαηφγιο, νζο μωρό, κάνατοσ ςυγγενικοφ ι οικείου προςϊπου, 
κλπ), προκειμζνου θ εκπαιδευτικόσ να κατανοιςει καλφτερα τισ ψυχικζσ του 
ανάγκεσ και να τισ ςυμπεριλάβει ςτθν παιδαγωγικι τθσ προςζγγιςθ. 
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 ε περίπτωςθ διαηευγμζνων γονζων,  να ενθμερϊνουν το νθπιαγωγείο 
ποιοσ από τουσ δφο γονείσ ζχει τθν κθδεμονία, προςκομίηοντασ τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα. Οι γονείσ που αςκοφν τθ γονικι 
μζριμνα, αλλά τουσ ζχει αφαιρεκεί θ επιμζλεια του παιδιοφ τουσ, λόγω 
διάςταςθσ ι διαηυγίου, ζχουν δικαίωμα ειςόδου ςτο χϊρο του ςχολείου 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Προϊςταμζνθ, προκειμζνου να ενθμερϊνονται 
για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ (Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2010). 
 

 
 Να διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ που αναρτϊνται ςτουσ 

χϊρουσ ανακοινϊςεων, κακϊσ και τα ενθμερωτικά ςθμειϊματα που 
μεταφζρουν μαηί τουσ οι μακθτζσ. 
 

 Κανζνασ ενιλικασ δεν ζχει δικαίωμα να νουκετεί, να επιπλιττει ι να 
τιμωρεί κανζνα παιδί εκτόσ τθσ οικογζνειασ του ςτο χϊρο του 
νθπιαγωγείου. ε περίπτωςθ που υπάρξει κζμα με κάποιο μακθτι, 
ενθμερϊνεται πρϊτα ο γονζασ από τθν εκπαιδευτικό του τμιματοσ και 
ςυνεργάηεται με το ςχολείο για τθν επίλυςι του. 
 

 
 ε περίπτωςθ που υπάρχει κάτι που δυςαρεςτεί, προβλθματίηει ι ενοχλεί 

τουσ γονείσ ςε ςχολικό επίπεδο, κα πρζπει να το ςυηθτοφν αρχικά με τθν 
υπεφκυνθ εκπαιδευτικό του τμιματοσ και τθν Προϊςταμζνθ του 
Νθπιαγωγείου. 
 

 Επίςθσ, τισ προςωπικζσ τουσ διαφορζσ και διαμάχεσ, να τισ αφινουν μακριά 
από το νθπιαγωγείο, γιατί αποτελοφν κακό παράδειγμα για τα παιδιά. 
 

 Επιπλζον, ςτθ ςχολικι μασ μονάδα λειτουργεί χολικό υμβοφλιο, ςτο 
οποίο ςυμμετζχουν ο φλλογοσ Διδαςκόντων,(δεν υφίςταται φλλογοσ 
Γονζων & Κθδεμόνων) και εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Ζργο του 
χολικοφ υμβουλίου είναι θ ςυμβολι του ςτθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ 
λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Λειτουργεί ςυλλογικά και προτείνει 
παρεμβάςεισ για τθν επίλυςθ κεμάτων, που αφοροφν ςτον τρόπο 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ  ςτθν υγιεινι, ςτθν αςφάλεια και ςτθν πρόλθψθ 
των ατυχθμάτων ςτον ςχολικό χϊρο, κακϊσ και ςε ηθτιματα βελτίωςθσ τθσ 
υλικοτεχνικισ υποδομισ. Επίςθσ βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία και 
ςυνεργαςία με τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και τουσ τοπικοφσ φορείσ 
(χολικόσ Οδθγόσ, ΙΕΠ 2019). 
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6. Ποιότητα ςχολικοφ χϊρου 
 

   Σο νθπιαγωγείο μασ διακζτει δφο(2) αίκουςεσ διδαςκαλίασ, γραφείο 
Διεφκυνςθσ-Διδαςκόντων, κουηίνα, δφο (2) αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, (2) παιδικά 
WC και ζνα (1) WC ενθλίκων.  

Η  Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου οφείλει : 

 Να μεριμνά για τθν κακαριότθτα και τθν καλι κατάςταςθ των 
εγκαταςτάςεων του Νθπιαγωγείου .  
 

 Να μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ζγκριςθσ των αρμοδίων αρχϊν και 
υπθρεςιϊν για κάκε εργαςία κτθριακισ φφςεωσ.  
 

 Να μεριμνά τόςο  για τθν καλαιςκθςία του γραφείου του Νθπιαγωγείου 
ϊςτε να αποτελεί πάντα ο χϊροσ αυτόσ ζνα φιλικό και εχζμυκο περιβάλλον 
που ταιριάηει ςε ανκρϊπουσ που καλοφνται να επιτελζςουν με 
υπευκυνότθτα το πολυδιάςτατο ζργο τουσ .  
 

 Να ζχει λόγο ςτθν οποιαδιποτε διαμόρφωςθ του φυςικοφ χϊρου του 
ςχολείου ι για οποιοδιποτε ζργο εκτελείται ςτο πλαίςιο αυτό .  
 

 Να είναι υπεφκυνθ για τθν παραγγελία των διδακτικϊν και εξοπλιςτικϊν 
μζςων.  
 
Οι Νθπιαγωγοί οφείλουν : 
 

 Να ιεραρχοφν  τισ ανάγκεσ και ςυηθτϊντασ με το φλλογο Διδαςκόντων  και 
τθν Προϊςταμζνθ  να αποφαςίηουν από κοινοφ και να κζτουν 
προτεραιότθτεσ που κα αναβακμίςουν ποιοτικά το Νθπιαγωγείο μασ.  
 

 Να οργανϊνουν τουσ χϊρουσ του Νθπιαγωγείου με τρόπο που να 
αναδεικνφει ζνα γενικό κλίμα ςεβαςμοφ ςτθν προςωπικότθτα του παιδιϊν  
και να ανταποκρίνονται οι χϊροι ςτισ ανάγκεσ  τουσ.  
 

 Να μεριμνοφν ϊςτε ο χϊροσ του Νθπιαγωγείου να είναι λειτουργικόσ και 
αςφαλισ ϊςτε κάκε υλικό και μζςο διδαςκαλίασ να βρίςκεται ςε 
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ςυγκεκριμζνθ κζςθ για να πραγματοποιοφνται με αυτόν τον τρόπο 
ςυγκεκριμζνεσ εκπαιδευτικζσ, διοικθτικζσ και κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ.  
 

 Να επιλζγουν ςτο χϊρο χρϊματα και υλικά που να διεγείρουν τθν φανταςία 
και δθμιουργικότθτα των παιδιϊν, δθμιουργϊντασ μια ευχάριςτθ 
ατμόςφαιρα.  

  
Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ  για τθν εξωτερικι και εςωτερικι  
αιςκθτικι  αναβάκμιςθ του Νθπιαγωγείου.  
 

 Να υιοκετοφν πρακτικζσ εξοικονόμθςθσ φυςικϊν πόρων  υιοκετϊντασ 
αρχζσ τθσ αειφορίασ, όπωσ να ξοδεφεται λιγότερθ θλεκτρικι ενζργεια, 
λιγότερο χαρτί, λιγότερο νερό, με ςτόχο να μειωκεί το οικολογικό 
αποτφπωμα του Νθπιαγωγείου.  
 

 Να μεριμνοφν για τθν μείωςθ ηθμιϊν . 
 

 Να μεριμνοφν για τισ καλζσ  ςυνκικεσ υγιεινισ ςτισ κακθμερινζσ ενζργειεσ 
των μακθτϊν. 
 

 Να αναπτφςςουν δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με αφξθςθ πραςίνου ςτο 
περιβάλλον του Νθπιαγωγείου μασ.  
 

 Να μεριμνοφν για τθν ςωςτι περιβαλλοντικι διαχείριςθ  και τθν 
ανακφκλωςθ 
 
Οι μακθτζσ μασ από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ  εκπαιδεφονται να 
υιοκετοφν ςτάςεισ  και  ςχζςθ με το χϊρο  ϊςτε : 
 

  Να διατθροφν τον χϊρο κακαρό, 
 Να μθν καταςτρζφουν  και γενικά να ςυμπεριφζρονται υπεφκυνα ςε ότι 

αποτελεί τθν υλικι και κτθριακι υποδομι του ςχολείου.  
 Να προςζχουν τθν κακαριότθτά τουσ , τθν ςωματικι τουσ υγιεινι και τθν 

ευπρεπι εμφάνιςι τουσ.  
  Να ςυμπεριφζρονται με ςεβαςμό και ευγζνεια ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ και 

ςτθ Νθπιαγωγό και να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ. 
 Να ςζβονται το εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Νθπιαγωγείου. 
 Να αποκτιςουν περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ. 

Οι γονείσ οφείλουν : 
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  με τθ ςυνεχι μζριμνα και φροντίδα τουσ να ςυμβάλλουν όςο το δυνατό 
γίνεται ςτθν αναπλιρωςθ υλικϊν, που είναι απαραίτθτα για τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία αλλά δυςτυχϊσ εκλείπουν. 

 Να ςυμμετζχουν υποςτθρικτικά ςτθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ του 
Νθπιαγωγείου μασ και ςτισ ςχετικζσ με το περιβάλλον και τθν Ανακφκλωςθ 
δράςεισ μασ.  

Η κακαρίςτρια οφείλει: 

 Να αςφαλίηει κάκε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τουσ μακθτζσ και να 
κρατά τθν αποκικθ τθσ πάντα κλειδωμζνθ.  

 Να απευκφνεται ςτθν Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου για τυχόν 
προβλιματά τθσ.  

 Να δζχεται οδθγίεσ  και ςυςτάςεισ από τθν Προϊςταμζνθ.  
 Να απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ,  εκπαιδευτικοφσ, γονείσ /κθδεμόνεσ  με τον 

δζοντα ςεβαςμό.  

 

 7. Αντιμετϊπιςη ζκτακτων αναγκϊν 

Πολιτικι του ςχολείου προςταςίασ από πικανοφσ κινδφνουσ 

Οι ςχολικζσ μονάδεσ, ωσ λειτουργικοί χϊροι φιλοξενίασ και δραςτθριοποίθςθσ 
ευάλωτθσ ομάδασ του πλθκυςμοφ, απαιτοφν αυξθμζνο βακμό ετοιμότθτασ ζναντι 
των κινδφνων αυτϊν.  

Προςταςία από ςειςμοφσ και φυςικζσ καταςτροφζσ 

το πρϊτο δεκαιμερο τθσ ζναρξθσ του ςχολικοφ ζτουσ, ο/θ Προϊςτάμενοσ/θ-
Διευκυντισ/τρια του Νθπιαγωγείου ςε ςυνεργαςία με τον φλλογο Διδαςκόντων: 
 
α) Επικαιροποιοφν το «χζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ του 
ειςμικοφ Κινδφνου ςτθ ςχολικι μονάδα» που βρίςκεται ςτθ ςχετικι ςελίδα 
Ο.Α..Π. και προβαίνουν ςε όλεσ τισ 
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που προβλζπονται πριν από τον ςειςμό κακϊσ και ςτον 
προγραμματιςμό και υλοποίηςη των απαραίτθτων αςκιςεων ετοιμότθτασ κατά 
τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 
 

β) Επικαιροποιοφν τον «Εςωτερικό Κανονιςμό χολικισ Μονάδασ (ΔΑΙ) και 
Μνθμόνιο Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ πυρκαγιϊν, ακραίων καιρικϊν 
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φαινομζνων, τεχνολογικϊν καταςτροφϊν και ΧΒΡΠ περιςτατικϊν», λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ οδθγίεσ προςταςίασ για όλεσ τισ μορφζσ φυςικϊν καταςτροφϊν, 
ενθμερϊνουν τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ για τουσ 
βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων.. 

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. 

υγκεκριμζνα, το Νθπιαγωγείο ζχει φροντίςει για τθ μζγιςτθ αςφάλεια και 
προςταςία των νθπίων κατά τθ ςτιγμι του ςυμβάντοσ (ςειςμοφ/ πυρκαγιάσ 
κλπ), τθν αςφαλι εκκζνωςθ του διδακτθρίου προσ το χϊρο καταφυγισ και τθν 
προςταςία των παιδιϊν μζχρι τθν παραλαβι τουσ από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ.  

Οι ενζργειεσ αυτζσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο καταρτιςκζν χζδιο 
Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων το οποίο περιλαμβάνει με λεπτομζρειεσ όλεσ τισ 
ενδεικνυόμενεσ ενζργειεσ για τθ διαδικαςία διαφυγισ από το εςωτερικό του 
ςχολικοφ κτιρίου μζχρι τθν ζξοδο από αυτό, κακϊσ και τθν προςζγγιςθ και 
παραμονι ςτον αςφαλι χϊρο καταφυγισ. 

 Η εκπαίδευςθ επί των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν και θ επιτυχισ 
υλοποίθςι τουσ αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα τθσ Προϊςταμζνθσ του 
Νθπ/γείου.  

Η εξοικείωςθ τθσ Νθπ/γοφ και των μακθτϊν του Νθπ/γείου με τισ 
διαδικαςίεσ και τισ ενζργειεσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ εξαςφαλίηεται από 
τισ προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ με τθ διεξαγωγι αςκιςεων 
ετοιμότθτασ.  

Για τθν αποτελεςματικότερθ και αςφαλζςτερθ διαχείριςθ οποιαςδιποτε 
ενδεχόμενθσ κατάςταςθσ είναι απαραίτθτθ θ ςυντονιςμζνθ δράςθ και από 
πλευράσ γονζων/ κθδεμόνων ωσ εξισ (το παρακάτω κείμενο αποτελεί 
ενθμερωτικό ζντυπο και δίδεται ςτουσ γονείσ/ κθδεμόνεσ κατά τθν ζναρξθ τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ):   

 ε περίπτωςθ κατάςταςθσ κρίςθσ (ςειςμόσ/ πυρκαγιά/ πλθμμφρα κλπ) 
αποφεφγεται να επικοινωνείτε τθλεφωνικϊσ με το Νθπ/γείο, διότι 
δυςχεράνετε τθν προςπάκεια επικοινωνίασ τθσ Προϊςταμζνθσ με τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν αναγκϊν (παροχι Αϋ 
Βοθκειϊν, πυρόςβεςθ κ.λπ.).   

 Προςεγγίςτε ςτο ςχολικό χϊρο κατά το δυνατόν χωρίσ αυτοκίνθτο ι, 
ςτακμεφςτε όςο πιο μακριά από το Νθπ/γείο γίνεται και ςε καμιά 
περίπτωςθ πλθςίον ειςόδου διαφυγισ και τθσ κεντρικισ ειςόδου και 
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προςεγγίςτε με τα πόδια, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ακϊλυτθ διζλευςθ των 
οχθμάτων (αςκενοφόρα, πυροςβεςτικά οχιματα). 

   Η άφιξι ςασ κα γίνει από τον κεντρικό δρόμο μπροςτά από τθν κεντρικι 
είςοδο τθσ αυλισ του Νθπιαγωγείου.   

 Ειςερχόμενοι ςτον ςχολικό χϊρο, κατευκυνκείτε αμζςωσ ςτο ςθμείο του 
χϊρου καταφυγισ όπου είναι ςυγκεντρωμζνα τα παιδιά, τα οποία κα 
παραλάβετε μόνο αφοφ ενθμερϊςετε τθν Προϊςταμζνθ του Ν/γείου και 
αφοφ βεβαιωκείτε πωσ αυτι ςθμείωςε ςτθ ςχετικι κατάςταςθ τθν 
αποχϊρθςθ του. 

 Αν παραλαμβάνετε παιδί άλλθσ οικογζνειασ, ακολουκιςτε τθν ίδια 
διαδικαςία παιδιοφ ςασ. όπωσ παραπάνω, δίνοντασ ςτθν Προϊςταμζνθ του 
Ν/γείου τα ςτοιχεία ςασ (ονοματεπϊνυμο) κακϊσ και τθλζφωνο 
επικοινωνίασ (κινθτό & ςτακερό).   

 Αν θ ςωματικι και ψυχολογικι κατάςταςθ του παιδιοφ ςασ επιτρζπει τθν 
αποχϊρθςθ, παρακαλοφμε αποχωριςτε από το ςχολικό χϊρο, ζτςι ϊςτε να 
αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ και να εξαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικότερθ 
επίβλεψθ των νθπίων και θ υλοποίθςθ των ςχετικϊν ενεργειϊν μετριαςμοφ 
των αποτελεςμάτων και των ςυνεπειϊν του ςυμβάντοσ.   

 Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ από το ςχολικό χϊρο, εφόςον κρίνεται 
απαραίτθτο, κα ςασ δοκοφν πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ για τθ λειτουργία 
του Νθπ/γείου τισ επόμενεσ θμζρεσ.   

 Κανζνα νήπιο δεν θα εγκαταλείψει το ςχολικό χϊρο μόνο του, αν δεν 
ζρθει κάποιοσ να το παραλάβει. 

 ε περίπτωςθ προςωπικισ αδυναμίασ να παραλάβετε τα παιδιά ςασ, 
επικοινωνιςτε με κάποιο άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ ςασ ι με κάποιον άλλο 
γονζα ςτον οποίο κα ανακζςετε τθν παραλαβι του παιδιοφ. Σα παιδιά κα 
παραμείνουν αςφαλι ςτο χϊρο καταφυγισ ι ςε άλλο καταλλθλότερο χϊρο, 
μζχρισ ότου παραλθφκοφν από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ ι άλλο οριςκζν 
πρόςωπο.  

Σο Νθπιαγωγείο δεςμεφεται πωσ κα καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια 
για τθν προςταςία των νθπίων του. Για το λόγο αυτό ςε περίπτωςθ 
κατάςταςθσ κρίςθσ μθν ενεργιςετε υπό το κράτοσ του πανικοφ.  

Φροντίςτε οι ενζργειζσ ςασ να είναι ιρεμεσ και μεκοδικζσ.  

Σο πλιρεσ κείμενο του χεδίου Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων υπάρχει ςτο ςχετικό 
υπθρεςιακό φάκελο τθσ βιβλιοκικθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 
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     Σζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι 
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, Προϊςταμζνθ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται και να ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε 
αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΤ, ΤΠΑΙΘ, Τπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, 
κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των 
μελϊν 

 

Εξϋαποςτάςεωσ Εκπαίδευςη 

Η ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ γίνεται με πλήρη λειτουργία των ςχολικϊν 
μονάδων. Ωςτόςο, άλλεσ μορφζσ λειτουργίασ (π.χ. εξ αποςτάςεωσ διαδικτυακι 
διδαςκαλία) μπορεί να απαιτθκοφν εάν τα επιδθμιολογικά δεδομζνα 
μεταβλθκοφν είτε ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ είτε ςε επιμζρουσ πιο επιβαρυμζνεσ 
περιοχζσ.  

   Για το τρζχον ςχολικό ζτοσ  2022-2023 

Κατά τθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ εφαρμόηονται τα μζτρα 
αποφυγισ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 όπωσ ορίηονται από το  30.08.2022 
πρακτικό τθσ 291θσ υνεδρίαςθσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ 
Τγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ COVID-19.  

 Α. Χρήςη μάςκασ. Η χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ (απλισ χειρουργικισ ι 
υφαςμάτινθσ με κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ) είναι προαιρετικι για τουσ/τισ 
μακθτζσ/τριεσ ςε όλεσ τισ τάξεισ, τουσ εκπαιδευτικοφσ και το λοιπό 
προςωπικό, κακϊσ και για τουσ επιςκζπτεσ των ςχολικϊν μονάδων.  
 

 Β. Διαχείριςη μεμονωμζνων περιςτατικϊν COVID-19. Εάν ο/θ 
μακθτισ/τρια βρίςκεται ςτθ ςχολικι μονάδα, λαμβάνουν χϊρα εκ μζρουσ 
του Τπευκφνου COVID-19 τθσ ςχολικισ μονάδασ τα παρακάτω: 
 

  - Επικοινωνία με τθν οικογζνεια για παραλαβι του/ τθσ μακθτι/τριασ. 
 

  - Απομόνωςθ του/τθσ μακθτι/τριασ ςε προκακοριςμζνο καλά αεριηόμενο 
χϊρο, με επίβλεψθ, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογι απλισ 
χειρουργικισ μάςκασ.  
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 - Εφαρμογι υγιεινισ χεριϊν και αναπνευςτικισ υγιεινισ από τον/τθν 
μακθτι/τρια και το/τα άτομο/α που το φροντίηουν. 
 

   - Επιμελισ κακαριςμόσ του χϊρου και εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε 
επιφάνειεσ μετά τθν αναχϊρθςθ του/ τθσ μακθτι/τριασ με χριςθ 
εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ.  
 

 - Γίνεται ιατρικι αξιολόγθςθ με πρωτοβουλία των γονζων/κθδεμόνων και 
ςε ςυνεργαςία με αυτοφσ-ςε απομόνωςθ κατ’ οίκον, ενϊ το ςχολείο 
ςυνεχίηει κανονικά τθ λειτουργία του.  
 

 

 
  Δ. Επιςτροφή ςτο ςχολείο ατόμων με επιβεβαιωμζνη νόςο COVID-19 

 
  Οι μακθτζσ/τριεσ κακϊσ και τα μζλθ του προςωπικοφ όταν επιςτρζφουν 

ςτο ςχολείο ι ςτθν υπθρεςία τουσ υποχρεοφνται ςτθ χριςθ μάςκασ 
υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ (N95 ι ΚΝ95 ι FFP2) ι διπλισ μάςκασ 
για πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ απομόνωςθσ.  
 

 Ε. Επιςτροφή ςτο ςχολείο ατόμων με αρνητικό εργαςτηριακό διαγνωςτικό 
ζλεγχο 

 

  Ο/Η μακθτισ/τρια ι ο ενιλικοσ που χαρακτθρίςκθκε ωσ φποπτο κροφςμα 
COVID-19 και υποβλικθκε ςε εργαςτθριακό διαγνωςτικό ζλεγχο με 
αρνθτικό αποτζλεςμα επιςτρζφει ςτο ςχολείο μετά τθν πάροδο 
τουλάχιςτον είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από τθν πλιρθ υποχϊρθςθ του 
πυρετοφ χωρίσ τθ λιψθ αντιπυρετικϊν και τθν υποχϊρθςθ/βελτίωςθ των 
ςυμπτωμάτων. Για τθν επάνοδο ςτο ςχολείο δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ 
ιατρικισ βεβαίωςθσ ι αρνθτικοφ διαγνωςτικοφ τεςτ. 

 
 

  Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ -  Διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ τθσ 
εφαρμογισ 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 
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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. 
 

 

 

περχειάδα  20/9/2022 

 

Η Προϊςταμζνθ 

 

Βαςιλικι Μπαλι 

 

 

 

 

 

 

                                     Εγκρίνεται 

Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου(ζχει 
τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου) 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………

……Ημερομθνία:…………………………………

………………. 

    Ο  Διευκυντισ  Εκπαίδευςθσ 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………

……………Ημερομθνία:……………………

……………………………. 


