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Ειςαγωγή 
 
Βαςικέσ αρχέσ και ςτόχοι του Εςωτερικού Κανονιςμού Λειτουργίασ . 
Σο νηπιαγωγεύο εύναι ο χώροσ όπου τα νόπια, περνούν πολλϋσ ώρεσ 
καθημερινϊ. Μαθαύνουν, παύζουν, χαύρονται, δημιουργούν, ςυνεργϊζονται. 
Πολλϋσ φορϋσ όμωσ αντιμετωπύζουν και δυςκολύεσ, τόςο οι μαθητϋσ , που 
αφορούν ςτην προςαρμογό τουσ ςτο ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον και ςτην 
ςυνύπαρξό τουσ με ςυνομηλύκουσ, όςο και το διδακτικό προςωπικό που 
αφορούν ςτισ ςχϋςεισ μεταξύ τουσ, με τουσ γονεύσ αλλϊ ακόμα και ςτην 
προςπϊθεια παροχόσ ποιοτικού εκπαιδευτικού ϋργου. 
 
Η ςχολικό ζωό καλό εύναι να ρυθμύζεται με κανόνεσ, οι οπούοι βοηθούν ςτην 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα και το ςχολεύο να λειτουργεύ αποτελεςματικότερα 
ωσ μια αςφαλόσ κοινότητα μϊθηςησ. 
Ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργύασ περιλαμβϊνει όρουσ και κανόνεσ, 
κατανομό αρμοδιοτότων και ευθυνών,δικαιωμϊτων και υποχρεώςεων,για 
όλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ ϋτςι ώςτε να διαμορφώνεται ςτο 
ςχολεύο το κατϊλληλο παιδαγωγικό κλύμα,και να αντιμετωπύζονται οι 
δυςκολύεσ και τα προβλόματα που προκύπτουν. 
Ο Κανονιςμόσ,όταν κριθεύ αναγκαύο,αναπροςαρμόζεται,ώςτε να 
ανταποκρύνεται ςτισ αλλαγϋσ των ςυνθηκών λειτουργύασ του 
ςχολεύου,ςύμφωνα με τισ κατϊ καιρούσ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ και τισ 
αποφϊςεισ των αρμόδιων ςυλλογικών οργϊνων του. 
Ο εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ με (αρ.Πρϊξησ 5) 
ςυντϊχθηκε ύςτερα από ειςόγηςη τησ Προώςταμϋνησ τησ χολικόσ Μονϊδασ , 
τα( 3μϋλη )του ςυλλόγου διδαςκόντων, (1) εκπρόςωπο του ςυλλόγου 
γονϋων και κηδεμόνων, και του νόμιμου αντικαταςτϊτη καθώσ και (2) 
εκπροςώπων του Δόμου. Η απόφαςη κατατύθεται για ϋγκριςη από τη 
υντονύςτρια Εκπαιδευτικού Έργου κυρύα Παπαδημητρύου Άρτεμισ, που ϋχει 
την παιδαγωγικό ευθύνη του Νηπιαγωγεύου και από τη Διευθύντρια 
Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Λϊριςασ, κυρύα Καραγιώργου Αικατερύνη. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γενικέσ αρχέσ / ςτοιχεία 
 
Σο Νηπιαγωγεύο, ωσ φορϋασ κοινωνικοπούηςησ του παιδιού (μετϊ την 
οικογϋνεια),θα πρϋπει να εξαςφαλύζει τισ προώποθϋςεισ ώςτε τα παιδιϊ να 
αναπτύςςονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλϊ και πολύπλευρα. 
 Σο 27ο Nηπιαγωγεύο Λϊριςασ αποτελεύται από δυο τμόματα πρωινϊ - 
υποχρεωτικϊ και ϋνα ολοόμερο- προαιρετικό. Τπηρετούν ς’ αυτό για το 
τρϋχον ςχολικό ϋτοσ 2021-22 τϋςςερισ εκπαιδευτικού: 
 
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ, προώςταμϋνη/ ΠΕ(60)  
2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΤΠΡΙΑΔΟΤ,ΠΕ(60) νηπιαγωγόσ 
3. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΛΙΟΤΣΑ, ΠΕ(60) νηπιαγωγόσ 
4.ΟΥΙΑ ΘΩΜΑΪΔΟΤ εκπαιδευτικόσ ΠΕ(06) Αγγλικόσ γλώςςασ 
 
 
 
Ωράριο λειτουργίασ / Προςέλευςη – Αποχώρηςη 
 
 Η ϊφιξη των μαθητών το πρωύ γύνεται ςτο ςχολεύο από τισ 8.15π.μ. ϋωσ τισ 
8.30π.μ. 
 Πρόωρη Τποδοχό από τισ 7:45π.μ. – 8:00π.μ μόνο για τουσ μαθητϋσ που 
παρακολουθούν το ολοόμερο πρόγραμμα (13:00 – 16:00).Ελϊχιςτοσ αριθμόσ 
για τη λειτουργύα του τμόματοσ εύναι 5 νόπια/προνόπια. 
 
 Η ϋγκαιρη προςϋλευςη βοηθϊ ςτην εύρυθμη λειτουργύα του ςχολεύου. 
Οι ενόλικεσ που ςυνοδεύουν τουσ μαθητϋσ δεν ειςϋρχονται ςτο Νηπιαγωγεύο 
λόγω των ειδικών ςυνθηκών, αλλϊ παραδύδουν τα παιδιϊ ςτη Νηπιαγωγό 
ςτην κεντρικό πόρτα. 
 
Σόςο η αυλόπορτα, όςο και η εξώπορτα του κτιρύου του Νηπιαγωγεύου, 
κλειδώνονται ςτισ 8:30 π.μ. και παραμϋνουν κλειςτϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια 
λειτουργύασ του ςχολεύου, για να διαφυλϊςςεται η αςφϊλεια των 
μαθητών.Ανούγουν μόνο κατϊ τισ ώρεσ αποχώρηςησ των νηπύων δηλαδό 
ςτισ 13:00μ.μ., ώρα αποχώρηςησ των πρωινών τμημϊτων και ςτισ 16:00μμ 
ώρα αποχώρηςησ του ολοόμερου τμόματοσ. Νόπια που προςϋρχονται με 
καθυςτϋρηςη γύνονται δεκτϊ με την ϊδεια τησ προώςταμϋνησ, αφού 
αναφϋρουν τον λόγο τησ καθυςτϋρηςόσ τουσ. 
 
Η αποχώρηςη από το νηπιαγωγεύο γύνεται ςτισ 13:00 τουσ μαθητϋσ των 



πρωινών τμημϊτων και 16.00 για τουσ μαθητϋσ του ολοόμερου τμόματοσ. 
Σα παιδιϊ παραδύδονται μόνο ςτουσ αναγραφόμενουσ ενήλικεσ ςτην 
υπεύθυνη δόλωςη προςϋλευςησ/αποχώρηςησ που ςυμπλόρωςαν οι γονεύσ 
τουσ κατϊ την εγγραφό τουσ. Η ευθύνη για την αςφϊλεια των παιδιών μετϊ 
το ωρϊριο λειτουργύασ ανόκει αποκλειςτικϊ ςτο γονϋα ό κηδεμόνα. Οι 
γονεύσ/κηδεμόνεσ εύναι υποχρεωμϋνοι να γνωρύζουν το ωρϊριο των παιδιών 
τουσ. Οι μαθητϋσ ςε καμύα περύπτωςη δε φεύγουν πριν από τη λόξη των 
μαθημϊτων. Αν παρουςιαςτεύ ανϊγκη αποχώρηςησ κατϊ τη διϊρκεια του 
ςχολικού ωραρύου (π.χ. αςθϋνεια), γύνεται πϊντοτε με τη ςυνοδεύα γονϋα ό 
κηδεμόνα, αφού υπογραφεύ ςχετικό υπεύθυνη δόλωςη. 
 
 
 
Εγγραφέσ νηπίων 

 

Η εγγραφό των προνηπύων γύνεται ηλεκτρονικϊ με ευθύνη των γονϋων μϋςω 
τησ ψηφιακόσ υπηρεςύασ gov.gr. 
 
Σο πιςτοποιητικό γϋννηςησ του νηπύου εκδύδεται από την προώςταμϋνη. 
 
Οι γονεύσ υποχρεούνται να προςκομύςουν: 
Σο βιβλιϊριο υγεύασ του παιδιού ό ϊλλο ςτοιχεύο ςτο οπούο να φαύνεται ότι 
ϋγιναν τα προβλεπόμενα από το νόμο εμβόλια. 
Σο Ατομικό Δελτύο Τγεύασ Μαθητό (ΑΔΤΜ). 
Τπεύθυνη δόλωςη του γονϋα / κηδεμόνα ότι αναλαμβϊνει την ευθύνη για 
την αςφαλό μετακύνηςη του νηπύου από και προσ το ςχολεύο. 
Αποδεικτικό ςτοιχεύο, όπωσ προβλϋπεται από το ϊρθρο 1, του Π.Δ. 200/98 
(ΥΕΚ 161/1998), (πχ. λογαριαςμόσ ΔΕΗ, μιςθωτόριο οικύασ, ό ϊλλο 
ϋγγραφο) από το οπούο, κατϊ την κρύςη τησ Προώςταμϋνησ του 
Νηπιαγωγεύου, φαύνεται η διεύθυνςη κατοικύασ του μαθητό. 
 
 
 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 
 
Σο Νηπιαγωγεύο εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπωσ αυτό ορύζεται 
από τισ εγκυκλύουσ του ΤΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον ύλλογο 



Διδαςκόντων και με ευθύνη τησ Προώςταμϋνησ , υποβϊλλεται προσ ϋγκριςη 
ςτον Προώςτϊμενο/η εκπαιδευτικών θεμϊτων τησ Διεύθυνςησ 
Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. 
Από το ςχολικό ϋτοσ 2021-2022 ςτο πλαύςιοτου Εβδομαδιαύου Ωρολογύου 
Προγρϊμματοσ του Νηπιαγωγεύου, τα Εργαςτόρια Δεξιοτότων εντϊςςονται 
ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τησ τϊξησ και υλοποιούνται κατϊ την πρωινό 
λειτουργύα και ςτο χρονικό διϊςτημα (διδακτικϋσ ώρεσ) που ορύζεται για τισ 
«Οργανωμϋνεσ Δραςτηριότητεσ και διερευνόςεισ με βϊςη το ΔΕΠΠ-ΑΠ», 
ςε τρεισ (3) διδακτικϋσ ώρεσ, κατανεμημϋνεσ δύο (2) με τρεισ (3) φορϋσ την 
εβδομϊδα. Ο/Η νηπιαγωγόσ ϋχει την ευελιξύα να επιλϋγει ανϊλογα με το 
πλαύςιο, τη δυναμικό τησ ομϊδασ και τα ενδιαφϋροντα των νηπύων, τη 
θεματικό που θα διαπραγματεύεται ςτην τϊξη. 
 
Από το ςχολικό ϋτοσ 2021-2022 ειςϊγεται ςτο 
πρωινό υποχρεωτικόπρόγραμμα των Νηπιαγωγεύων τησ χώρασ η Αγγλικό 
γλώςςα μϋςα από δημιουργικϋσ δραςτηριότητεσ, βιωματικού χαρακτόρα. 
Η ειςαγωγό τησ Αγγλικόσ γύνεται με τη διϊθεςη εκπαιδευτικών 
ΠΕ06 για δύοδιδακτικϋσ ώρεσ την εβδομϊδα, ςε κϊθε τμόμα του πρωινού 
υποχρεωτικού προγρϊμματοσ των Νηπιαγωγεύων, ςε πλαύςιο ςυνεργαςύασ 
με τον/ την νηπιαγωγό του τμόματοσ. Ο/Η νηπιαγωγόσ κατϊ τισ ώρεσ αυτϋσ 
παραμϋνει ςτην τϊξη λαμβϊνοντασ ενεργό μϋροσ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα, 
με βϊςη τισ ανϊγκεσ και την οργϊνωςη των δραςτηριοτότων, όπωσ 
ςυναποφαςύζονται από τουσ/τισ δύο εκπαιδευτικούσ (ΠΕ06 και ΠΕ60). 
 
 
Φοίτηςη / Απουςίεσ 

 
Η φούτηςη των μαθητών/μαθητριών ςτα Νηπιαγωγεύα εύναι υποχρεωτικό 
και εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό τησ τϊξησ, ο οπούοσ/η οπούα 
καταγρϊφει τισ καθημερινϋσ απουςύεσ και από το Διευθυντό/ντρια, 
Προώςτϊμενο/μϋνη που τισ καταχωρύζει ςτο πληροφοριακό ςύςτημα του 
ΤΠΑΙΘ. Η ελλιπόσ φούτηςη και μϊλιςτα χωρύσ ςοβαρό λόγο, δυςχεραύνει 
τόςο το ςχολικό ϋργο όςο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Σην 
ουςιαςτικό αλλϊ και την τυπικό ευθύνη απϋναντι ςτο ςχολεύο και την 
πολιτεύα για τη φούτηςη των μαθητών, φϋρουν κατϊ το νόμο οι 
γονεύσ/κηδεμόνεσ τουσ.Αν κϊποιο παιδύ υποβϊλλεται ςε ςυγκεκριμϋνη 
φαρμακευτικό αγωγό ό αν ϋχει ευαιςθηςύα ςε κϊποιεσ τροφϋσ ό ςε κϊτι 
ϊλλοοι γονεύσενημερώνουντηνδιεύθυνςητουςχολεύου. Απαγορεύεται η 
χορόγηςη φαρμϊκων από τουσ νηπιαγωγούσ, όπωσ ορύζει ςχετικό 
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νομοθεςύα. Παρϋχονται όμωσ οι πρώτεσ βοόθειεσ και ενημερώνονται 
τηλεφωνικϊ οι γονεύσ του παιδιού ό το ΕΚΑΒ (ςε περύπτωςη εξαιρετικού 
περιςτατικού). 
 
Σχολικοί χώροι 
 
Κοινόσ ςτόχοσ όλων εύναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικού χώρου. Ο ςεβαςμόσ ςτα 
περιουςιακϊ ςτοιχεύα του Νηπιαγωγεύου, τισ υποδομϋσ, τον εξοπλιςμό αλλϊ 
και το φυςικό περιβϊλλον του ςχολεύου αποτελεύ βαςικό υποχρϋωςη όλων 
των μελών τησ ςχολικόσ κοινότητασ. Με το ύδιο ςκεπτικό υπϊρχει φροντύδα 
για την τϊξη και την καλαιςθηςύα ςτισ ςχολικϋσ αύθουςεσ, καθώσ εύναι ο 
ιδιαύτεροσ χώροσ, όπου παραμϋνουν και εργϊζονται μαθητϋσ/μαθότριεσ και 
εκπαιδευτικού πολλϋσ ώρεσ. Υροντύδα όλων εύναι να διατηρούνται οι χώροι 
καθαρού.  

Διάλειμμα 
 
Κατϊ τη διϊρκεια του διαλεύμματοσ οι μαθητϋσ/μαθότριεσ βγαύνουν ςτο 
προαύλιο, όπωσ ϋχει καθοριςτεύ από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 
ε περύπτωςη κακοκαιρύασ ορύζονται από τουσ/τισ εκπαιδευτικούσ οι 
προκαθοριςμϋνοι χώροι παραμονόσ των μαθητών και μαθητριών. 
Σο διϊλειμμα εύναι χρόνοσ παιχνιδιού και ανϊπτυξησ κοινωνικών ςχϋςεων 
όπου οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ αλληλεπιδρούν, παύζουν αρμονικϊ και για 
οποιοδόποτε πρόβλημα ό δυςκολύα αντιμετωπύζουν απευθύνονται 
ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικούσ που βρύςκονται ςτο προαύλιο. 
Κατϊ τη διϊρκεια του διαλεύμματοσ δεν επιτρϋπεται κανϋνασ ανόλικοσ ό 
ενόλικοσ να παρακολουθεύ, να ςυνομιλεύ ό να δύνει αντικεύμενα ςε μαθητϋσ 
και μαθότριεσ του ςχολεύου από τα κϊγκελα του προαύλιου χώρου. 

Σχολικό πρόγραμμα 
 
Η φούτηςη ςτο Νηπιαγωγεύο αποτελεύ το πιο ςημαντικό βόμα ςτη ζωό του 
παιδιού για τη μϊθηςη, την προςωπικό ανϊπτυξη και κοινωνικοπούηςό του. 
Οι μαθητϋσ και μαθότριεσ παρακολουθούν και ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτην 
καθημερινό εκπαιδευτικό διαδικαςύα ςεβόμενοι τουσ κανόνεσ του ςχολεύου, 
όπωσ διαμορφώνονται από τουσ ύδιουσ και τουσ εκπαιδευτικούσ τησ τϊξησ, 
όπωσ και το δικαύωμα των ςυμμαθητών και ςυμμαθητριών τουσ για 
μϊθηςη. 
Σα παιδιϊ μαθαύνουν να ςυνεργϊζονται, να δημιουργούν, να αλληλεπιδρούν, 



να αυτενεργούν και να εύναι υπεύθυνα. Η ςυνεργαςύα μεταξύ 
γονϋων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών ϋχει κοινό ςτόχο την υγιό ανϊπτυξη 
παιδιών με ολοκληρωμϋνη προςωπικότητα. 

 
Προΰςταμένη – διδακτικό προςωπικό 
 
Οι εκπαιδευτικού του 27ου Νηπιαγωγεύου , ςυνειςφϋρουν ςτη δημιουργύα 
όρεμου, ευχϊριςτου και ςυνεργατικού κλύματοσ ςτο ςχολεύο. Οι μεταξύ τουσ 
ςχϋςεισ, καθώσ και οι ςχϋςεισ τουσ με την προώςταμϋνη του Νηπιαγωγεύου 
εύναι ςχϋςεισ αμοιβαύου ςεβαςμού, ςυναδελφικότητασ, ςυνεργαςύασ και 
επικοινωνύασ. 

Ειδικότερα: 
Η Προώςταμϋνη 

 υμβϊλλει ςτη δημιουργύα κλύματοσ δημοκρατικόσ ςυμπεριφορϊσ των 
διδαςκόντων/διδαςκουςών και των μαθητών/μαθητριών και εύναι 
υπεύθυνοσ/υπεύθυνη, ςε ςυνεργαςύα με τουσ εκπαιδευτικούσ, για την ομαλό 
λειτουργύα του ςχολεύου. 

 Ενημερώνει τα μϋλη τησ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ για την εκπαιδευτικό 
νομοθεςύα, τισ εγκυκλύουσ και τισ αποφϊςεισ που αφορούν τη λειτουργύα του 
χολεύου και τισ αρμοδιότητεσ του υλλόγου Διδαςκόντων. 

 Λαμβϊνει μϋριμνα για την εξαςφϊλιςη παιδαγωγικών μϋςων και εργαλεύων, 
την καλό χρόςη τουσ ςτη ςχολικό τϊξη, τη λειτουργικότητα και την 
αντικατϊςταςό τουσ, ςε περύπτωςη φθορϊσ. 

 Εύναι υπεύθυνοσ/υπεύθυνη, μαζύ με τουσ/τισ εκπαιδευτικούσ, για την 
καθαριότητα και αιςθητικό των χώρων του Νηπιαγωγεύου, καθώσ και για 
την προςταςύα τησ υγεύασ και αςφϊλειασ των μαθητών/μαθητριών. 

 Υροντύζει να εφαρμόζονται, αςκόςεισ ετοιμότητασ όποτε χρειαςτεύ. 
 Έχει τακτικό επικοινωνύα με τουσ γονεύσ – κηδεμόνεσ επιδιώκοντασ τη 

ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτο ςχολεύο, την οικογϋνεια και τουσ εκπαιδευτικούσ. 
 
 

Βιβλιοθήκη 
 
το ςχολεύο λειτουργεύ δανειςτικό βιβλιοθόκη. 
Κϊθε μαθητόσ δανεύζεται ϋνα βιβλύο κϊθε Παραςκευό και υποχρεούται να το 
επιςτρϋψει ϋωσ την ερχόμενη Δευτϋρα. Ο μαθητόσ που δεν ϋχει επιςτρϋψει 
το βιβλύο του  ΔΕΝ  μπορεύ να δανειςτεύ ϊλλο βιβλύο μϋχρι την επιςτροφό 
του προηγούμενου. 



Σα δανειζόμενα βιβλύα- παραμύθια τησ Βιβλιοθόκησ πρϋπει να 
επιςτρϋφονται εγκαύρωσ και ςε καλό κατϊςταςη. 
 
 
Εκπαιδευτικέσ εκδρομέσ, μετακινήςεισ μαθητών, ςχολικέσ 
βιβλιοθήκεσ, μαθητικοί διαγωνιςμοί, ςχολικέσ εκδηλώςεισ και 
τελετέσ. 
 
Πραγματοποιούνται, λαμβανομϋνων υπόψη πϊντοτε και των 
επιδημιολογικών δεδομϋνων που επικρατούν κϊθε φορϊ, εκπαιδευτικϋσ 
εκδρομϋσ, διδακτικϋσ επιςκϋψεισ, ςχολικού περύπατοι, εκπαιδευτικϋσ 
επιςκϋψεισ με τόρηςη όλων των μϋτρων απόςταςησ και ατομικόσ 
υγιεινόσ, καθώσ και τη διαςφϊλιςη τη μη ανϊμειξησ διαφορετικών ομϊδων. 
-Επιτρϋπεται η διοργϊνωςη ενδοςχολικών εκδηλώςεων ό ςυναθρούςεων 
που ςυνδϋονται με ευρεύα προςϋλευςη γονεών/κηδεμόνων (π.χ. εορταςτικϋσ 
εκδηλώςεισ, εορτϋσ αποφούτηςησ), εντόσ του πλαιςύου που θα καθορύζεται 
από τισ ιςχύουςεσ κϊθε φορϊ νομοθετικϋσ διατϊξεισ και λαμβανομϋνου 
υπόψη τον διαθϋςιμο χώρο,που λαμβϊνουν χώρα. 
 
 
Προςωπικά δεδομένα  
 
Σηρεύται απαρϋγκλιτα η ιςχύουςα νομοθεςύα για τα προςωπικϊ δεδομϋνα 
όλων των μελών τησ ςχολικόσ κοινότητασ. ύμφωνα με τισ κεύμενεσ 
διατϊξεισ και τον Γενικό Κανονιςμό Προςταςύασ Δεδομϋνων τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ επιβϊλλεται η γραπτό ςυγκατϊθεςη των γονϋων ωσ προσ την 
ςυλλογό , επεξεργαςύα και δημοςιοπούηςη οπτικού υλικού των παιδιών.   
 
Ολοήμερο πρόγραμμα 
 
Σο Ολοόμερο Πρόγραμμα λειτουργεύ κανονικϊ με τόρηςη των μϋτρων που 
προβλϋπονται ςτην παρούςα με ευθύνη του Διευθυντό/Προώςτϊμενου τησ 
ςχολικόσ μονϊδασ και των απαςχολουμϋνων ςε αυτό εκπαιδευτικών.  
Πριν και μετϊ τη χρόςη των αιθουςών διδαςκαλύασ του Ολοόμερου   
Προγρϊμματοσ, πρϋπει να γύνεται καλόσ αεριςμόσ αυτών και ςχολαςτικόσ 
καθαριςμόσ των επιφανειών και του εξοπλιςμού μετϊ από κϊθε χρόςη. 
Η χρόςη προςτατευτικόσ μϊςκασ από τουσ μαθητϋσ, οι οπούοι ϋχουν 
εγγραφεύ και παρακολουθούν το Ολοόμερο Πρόγραμμα, καθώσ και από το 
προςωπικό, εύναι υποχρεωτικό. Οι ύδιοι κανόνεσ ιςχύουν και για τα τμόματα 



πρωινόσ ζώνησ, όπου αυτϊ λειτουργούν. 
Σο γεύμα των μαθητών/μαθητριών παραςκευϊζεται ςτο ςπύτι με ευθύνη 
των γονϋων/κηδεμόνων τουσ. Ο/η νηπιαγωγόσ ςτο ολοόμερο πρόγραμμα 
του νηπιαγωγεύου, βοηθϊ και καθοδηγεύ τουσ μαθητϋσ και τισ μαθότριεσ 
ώςτε να αποκτόςουν τισ απαραύτητεσ δεξιότητεσ που αφορούν ςτη 
διαδικαςύα του γεύματοσ και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. ε κϊθε 
περύπτωςη δύνεται ιδιαύτερη προςοχό ςτουσ μαθητϋσ μϋχρι να αποκτόςουν 
τισ απαραύτητεσ δεξιότητεσ αυτοεξυπηρϋτηςησ. 
Οι μαθητϋσ/μαθότριεσ δεν επιτρϋπεται να φϋρνουν ςτο Νηπιαγωγεύο 
παιχνύδια από το ςπύτι τουσ και δεν προςφϋρουν ςε ςυμμαθητϋσ/τριεσ τουσ 
γλυκϊ ό οποιοδόποτε ϊλλο δώρο, με αφορμό τη γιορτό τουσ ό τα γενϋθλιϊ 
τουσ. 
 
Επικοινωνία και Συνεργαςία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου 
 
Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ οφεύλουν να ςυμπεριφϋρονται προσ όλουσ τουσ 
εκπαιδευτικούσ με την δϋουςα ευγϋνεια, ςοβαρότητα και ςεβαςμό που 
επιβϊλλει το λειτούργημϊ τουσ και ο χώροσ του ςχολεύου. 
Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ μπορούν και πρϋπει να ενημερώνονται τακτικϊ για την 
πρόοδο και ςυμπεριφορϊ του παιδιού τουσ από τη νηπιαγωγό τησ τϊξησ. Για 
το λόγο αυτό οι ςυναντόςεισ γονϋων και εκπαιδευτικών θα εύναι τακτικϋσ , 
εκτόσ διδακτικού ωραρύου αλλϊ εντόσ ωραρύου εκπαιδευτικού. 
Οφεύλουν να διαβϊζουν προςεκτικϊ όλεσ τισ ανακοινώςεισ που αναρτώνται 
ςτον πύνακα ανακοινώςεων τησ κεντρικόσ ειςόδου του ςχολεύου και ςτη 
ςχολικό ιςτοςελύδα και τισ ανακοινώςεισ που μεταφϋρουν οι μαθητϋσ . 
ε περύπτωςη διαζευγμϋνων γονϋων πρϋπει το Νηπιαγωγεύο να γνωρύζει 
ποιοσ από τουσ δυο γονεύσ ϋχει την κηδεμονύα. 
Οφεύλουν να γνωςτοποιούν εμπιςτευτικϊ ςτη νηπιαγωγό τησ τϊξησ και ςτην 
προώςταμϋνη κϊθε ιδιαιτερότητα που αφορϊ τη ςωματικό και ψυχικό υγεύα 
του μαθητό αλλϊ και οποιαδόποτε αλλαγό ςτη ζωό του παιδιού (π.χ. 
διαζύγιο, νϋο μωρό κ.λπ.), προκειμϋνου η νηπιαγωγόσ να γνωρύςει καλύτερα 
τισ ανϊγκεσ και τισ αδυναμύεσ του και να δουλϋψει πϊνω ς’ αυτϋσ. 
ε περύπτωςη απουςύασ μαθητό, ιδιαύτερα μακροχρόνιασ ό 
επαναλαμβανόμενησ, εύναι απαραύτητο να ενημερώνεται ϋγκαιρα το 
ςχολεύο.. 
Προςκομύζουν ςτο ςχολεύο τουσ αριθμούσ τηλεφώνων τουσ για ϊμεςη 
επικοινωνύα μαζύ τουσ και ενημερώνουν το ςχολεύο για κϊθε αλλαγό του 
αριθμού τηλεφώνου τουσ. 
ε περύπτωςη που ϋνα νόπιο, κατϊ τη διϊρκεια τησ παραμονόσ του ςτο 



ςχολεύο, δηλώςει αδιαθεςύα, αμϋςωσ ενημερώνεται τηλεφωνικϊ από τη 
νηπιαγωγό ό την προώςταμϋνη του ςχολεύου ο γονϋασ/κηδεμόνασ του για την 
ϊμεςη προςϋλευςό του ςτο ςχολεύο και την παραλαβό του παιδιού του. 
Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ των μαθητών θα πρϋπει να προςκομύζουν ϋγκαιρα τα 
διϊφορα ϋγγραφα (π.χ. Α.Δ.Τ.Μ., Βιβλιϊρια Εμβολύων, Τπεύθυνεσ Δηλώςεισ, 
κ.ϊ.) που τουσ ζητούνται από το ςχολεύο. 
Οι γονεύσ και κηδεμόνεσ οφεύλουν να ςυμμετϋχουν ςτισ ςυνεδριϊςεισ των 
ςυλλογικών οργϊνων και να ςυνδρϊμουν ςτη εύρυθμη λειτουργύα τουσ. 
Κανϋνασ ενόλικασ δεν ϋχει δικαύωμα να νουθετεύ, να επιπλόττει ό να τιμωρεύ 
ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ςτο χώρο του ςχολεύου. Όταν κϊποιοσ μαθητόσ δημιουργεύ 
πρόβλημα πρϋπει να το ςυζητούν πρώτα με την υπεύθυνη νηπιαγωγό και 
ςτη ςυνϋχεια – αν δεν επιλυθεύ- με την Προώςταμϋνη. 
ε περύπτωςη που υπϊρχει κϊτι που δυςαρεςτεύ, προβληματύζει ό ενοχλεύ 
τουσ γονεύσ ςε ςχολικό επύπεδο θα πρϋπει να το ςυζητούν με την υπεύθυνη 
νηπιαγωγό και την Προώςταμϋνη. 
 
 
Σημαςία τησ επικοινωνίασ και τησ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογένειασ 
 
Πολύ ςημαντικό παρϊμετροσ τησ ςυνολικόσ λειτουργύασ του Νηπιαγωγεύου 
και του κλύματοσ που δημιουργεύται εύναι η επικοινωνύα και η 
εποικοδομητικό ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ των 
μαθητών/μαθητριών και με τον ύλλογο Γονϋων. Η εμπιςτοςύνη του 
παιδιού ςτο ςχολεύο ενιςχύεται από τη θετικό ςτϊςη των 
γονϋων/κηδεμόνων προσ το χολεύο και τον εκπαιδευτικό. 
Για οποιοδόποτε αύτημϊ τουσ, οι γονεύσ/κηδεμόνεσ απευθύνονται ςτον/την 
εκπαιδευτικό τησ τϊξησ. ε περύπτωςη που δεν υπϊρξει κοινϊ αποδεκτό 
λύςη ό ςυνεννόηςη, απευθύνονται ςτην Προώςτϊμενο/Προώςταμϋνη του 
Νηπιαγωγεύου. 
 
 
Διαδικαςίεσ ενημέρωςησ και επικοινωνίασ Σχολείου και 
γονέων/κηδεμόνων 
 
Οι ςυναντόςεισ για ενημϋρωςη των γονϋων/κηδεμόνων με τουσ 
εκπαιδευτικούσ προγραμματύζονται με απόφαςη του υλλόγου 
Διδαςκόντων: 
 
την αρχό του διδακτικού ϋτουσ, όπου λαμβϊνει χώρα ενημϋρωςη για 



ζητόματα που αφορούν ςτην εύρυθμη λειτουργύα του ςχολεύου. 
 
Κϊθε φορϊ που ο/η εκπαιδευτικόσ τησ τϊξησ κρύνει αναγκαύα μια ϋκτακτη 
ςυνϊντηςη. 
 
Η εύςοδοσ των γονϋων/κηδεμόνων ςτο ςχολικό χώρο επιτρϋπεται μόνο κατϊ 
τισ προβλεπόμενεσ ώρεσ ςυναντόςεων με τουσ εκπαιδευτικούσ των τϊξεων. 
Οι γονεύσ-κηδεμόνεσ οφεύλουν να επικαιροποιούν τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ 
τουσ και να ενημερώνουν ϊμεςα τουσ εκπαιδευτικούσ για κϊθε αλλαγό, ώςτε 
το Νηπιαγωγεύο να ϋχει τα ιςχύοντα τηλϋφωνϊ τουσ και τισ ϋγκυρεσ 
ηλεκτρονικϋσ διευθύνςεισ τουσ για την αποςτολό ενημερωτικών 
ςημειωμϊτων ό/και υπεύθυνων δηλώςεων για την πραγματοπούηςη 
εκπαιδευτικών επιςκϋψεων/δρϊςεων/εκδηλώςεων κ.λπ.. Επύςησ, οι 
γονεύσ/κηδεμόνεσ θα πρϋπει τακτικϊ να επιςκϋπτονται την ιςτοςελύδα του 
Νηπιαγωγεύου, ό να αξιοποιούν κϊθε πρόςφορο μϋςο επικοινωνύασ που 
παρϋχεται από το Νηπιαγωγεύο και να ενημερώνονται για τα θϋματα του 
Νηπιαγωγεύου. Σϋλοσ, οι γονεύσ/κηδεμόνεσ ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ θα 
πρϋπει να ϋχουν φροντύςει εύτε οι ύδιοι ό πρόςωπα που ϋχουν 
εξουςιοδοτόςει να εύναι ϊμεςα διαθϋςιμοι. 
 
Σύλλογοσ Γονέων και Κηδεμόνων 
 
Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ των μαθητών και μαθητριών κϊθε χολεύου 
ςυγκροτούν τον ύλλογο Γονϋων & Κηδεμόνων, που φϋρει την επωνυμύα του 
ςχολεύου και ςυμμετϋχουν αυτοδικαύωσ ςε αυτόν. Ο ύλλογοσ Γονϋων & 
Κηδεμόνων εύναι ϋνασ ςημαντικόσ θεςμόσ, αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ 
χολικόσ Κοινότητασ και για αυτό εύναι ςημαντικό η ςυμμετοχό όλων των 
γονϋων/κηδεμόνων. Βρύςκεται ςε ϊμεςη ςυνεργαςύα με τον 
Διευθυντό/Διευθύντρια, Προώςτϊμενο/Προώςτϊμενη, τον ύλλογο 
Διδαςκόντων του ςχολεύου, αλλϊ και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο τησ 
χολικόσ Επιτροπόσ του οικεύου Δόμου. 
 
 
Σχολικό Συμβούλιο 
Άρθρο 107 
Αναμόρφωςη του θεςμού του Σχολικού Συμβουλίου 
Σο ϊρθρο 51 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθύςταται ωσ εξόσ: 

«Άρθρο 51 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=1566%2F1985


χολικϊ ςυμβούλια 

1. ε κϊθε ςχολικό μονϊδα τησ δημόςιασ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ λειτουργεύ επταμελϋσ χολικό υμβούλιο, το οπούο 
ςυγκροτεύται με απόφαςη του Διευθυντό ό του Προώςταμϋνου τησ ςχολικόσ 
μονϊδασ και αποτελεύται από: 

α) Σον Διευθυντό ό Προώςτϊμενο τησ ςχολικόσ μονϊδασ, ο οπούοσ εύναι ο 
Πρόεδροσ του χολικού υμβουλύου. Ο Διευθυντόσ αναπληρώνεται από τον 
Τποδιευθυντό τησ ςχολικόσ μονϊδασ και, ςε περύπτωςη που δεν υπϊρχει 
Τποδιευθυντόσ, από εκπαιδευτικό τησ ςχολικόσ μονϊδασ που διαθϋτει, κατϊ 
προτύμηςη, δώδεκα (12) τουλϊχιςτον ϋτη προώπηρεςύασ. Ο εκπαιδευτικόσ 
που αναπληρώνει τον Διευθυντό ό τον Προώςτϊμενο, καθορύζεται με 
απόφαςη του Διευθυντό ό Προώςταμϋνου τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 

β) Δύο (2) εκπρόςωπουσ του οικεύου Δόμου, οι οπούοι ορύζονται από το 
Δημοτικό υμβούλιο. Ο ϋνασ εκ των δύο αυτών εκπροςώπων εύναι αιρετόσ 
εκπρόςωποσ του οικεύου Δόμου, ο οπούοσ εύναι ο Αντιπρόεδροσ του χολικού 
υμβουλύου. Ο ϋτεροσ εκπρόςωποσ εύναι υπϊλληλοσ τησ Διεύθυνςησ ό του 
Σμόματοσ Παιδεύασ του οικεύου Δόμου. 

γ) Σρεισ (3) εκπαιδευτικούσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ με τουσ νόμιμουσ 
αναπληρωτϋσ τουσ. Οι ωσ ϊνω εκπαιδευτικού και οι αναπληρωτϋσ τουσ 
ορύζονται κατϊ πλειοψηφύα από τον ύλλογο Διδαςκόντων τησ ςχολικόσ 
μονϊδασ. 

δ) Έναν (1) εκπρόςωπο του υλλόγου Γονϋων, με τον νόμιμο αναπληρωτό 
του, οι οπούοι προτεύνονται κατϊ πλειοψηφύα από το Διοικητικό υμβούλιο 
του υλλόγου Γονϋων. 

2. τα χολικϊ υμβούλια των ςχολικών μονϊδων τησ Δευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ μετϋχει, χωρύσ δικαύωμα ψόφου, και ϋνασ εκπρόςωποσ τησ 
μαθητικόσ κοινότητασ, που ορύζεται κατϊ πλειοψηφύα με απόφαςη του 
δεκαπενταμελούσ μαθητικού ςυμβουλύου τησ ςχολικόσ μονϊδασ. 

3. Σο χολικό υμβούλιο ςυνεδριϊζει νόμιμα με όςα μϋλη του εύναι παρόντα. 

4. Σο χολικό υμβούλιο ςυνεδριϊζει υποχρεωτικϊ τουλϊχιςτον μύα φορϊ 
ανϊ δύο (2) μόνεσ και εκτϊκτωσ, όποτε κρύνεται απαραύτητο, από τον 
Διευθυντό τησ ςχολικόσ μονϊδασ και ϋχει τισ ακόλουθεσ αρμοδιότητεσ: 

α) ειςηγεύται ςτον Διευθυντό ό ςτον Προώςτϊμενο και ςτον ύλλογο 
Διδαςκόντων ςχϋδια δρϊςησ τησ ςχολικόσ μονϊδασ που αφορούν 



ενδεικτικώσ ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα τησ, ςτην υποςτόριξη του 
εκπαιδευτικού ϋργου, ςτισ ςυνθόκεσ υγιεινόσ, ςτην επικοινωνύα μεταξύ των 
εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονϋων/κηδεμόνων τουσ, καθώσ και 
κϊθε ϊλλο θϋμα αναφορικϊ με την ταυτότητα και τον προςανατολιςμό τησ 
ςχολικόσ μονϊδασ, 

β) ειςηγεύται ςτον Διευθυντό ό ςτον Προώςτϊμενο και ςτον ύλλογο 
Διδαςκόντων ςυγκεκριμϋνο ςχϋδιο αντιμετώπιςησ των κρύςεων που 
εμφανύζονται εντόσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ και τουσ υποςτηρύζουν κατϊ την 
υλοπούηςό του, 

γ) ςυμβϊλλει ςτη διοργϊνωςη εκπαιδευτικών επιςκϋψεων, εκδρομών και 
εκδηλώςεων κϊθε εύδουσ και ςυνεργϊζεται με φορεύσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ 
για την υλοπούηςό τουσ, 

δ) ςυνεργϊζεται με τον ύλλογο Γονϋων τησ ςχολικόσ μονϊδασ και με τουσ 
εκπροςώπουσ του Δόμου ςτη ςχολικό επιτροπό ιδύωσ ςτα θϋματα που 
ςχετύζονται με την υλικοτεχνικό υποδομό τησ ςχολικόσ μονϊδασ, τη 
χρηματοδότηςη αυτόσ από ϊλλεσ πηγϋσ, πλην τησ τακτικόσ κρατικόσ 
επιχορόγηςησ, καθώσ και τη διοργϊνωςη και τον ςυντονιςμό 
δραςτηριοτότων κϊθε εύδουσ ςτην τοπικό κοινωνύα, 

ε) ςυνεργϊζεται με τον ύλλογο Γονϋων, τον Δόμο, τουσ εκπροςώπουσ των 
μαθητικών κοινοτότων, καθώσ και τουσ εκπροςώπουσ αποφούτων τησ 
ςχολικόσ μονϊδασ, εφόςον υπϊρχει ςύλλογοσ αποφούτων, όςον αφορϊ ςτα 
θϋματα που ςχετύζονται με την προςφορϊ τησ ςχολικόσ μονϊδασ  ςτην 
τοπικό κοινωνύα.» 

 Η ςημαςία τησ ςυνέργειασ όλων 

 
Ένα ανοιχτό ςτην κοινωνύα, ςυνεργατικό και δημοκρατικό ςχολεύο ϋχει 
ανϊγκη από τη ςύμπραξη όλων των μελών τησ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ - 
μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντό/Διευθύντριασ, ό 
Προώςταμϋνου/Προώςταμϋνησ, υλλόγου Γονϋων και Κηδεμόνων, χολικόσ 
Επιτροπόσ, Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ - προκειμϋνου να επιτύχει ςτην 
αποςτολό του. 
 
 
Πολιτική του ςχολείου προςταςίασ από πιθανούσ κινδύνουσ 
 



Αντιμετώπιςη ϋκτακτων αναγκών 
Οι φυςικϋσ καταςτροφϋσ παρουςιϊζουν αυξητικό τϊςη τα τελευταύα χρόνια 
με ποικύλεσ ςυνϋπειεσ ςτο ανθρωπογενϋσ περιβϊλλον. Οι ςχολικϋσ μονϊδεσ, 
ωσ λειτουργικού χώροι φιλοξενύασ και δραςτηριοπούηςησ ευϊλωτησ ομϊδασ 
του πληθυςμού, απαιτούν αυξημϋνο βαθμό ετοιμότητασ ϋναντι των 
κινδύνων αυτών. 
Η απρόβλεπτη ό περιςταςιακό κρύςη εύναι αυτό που ςυνδϋεται ευθϋωσ με 
την ανϊγκη εκπόνηςησ ενόσ ςχεδύου διαχεύριςόσ τησ. Σα κρύςιμα ςυμβϊντα 
χρόζουν ϋγκαιρων και ϋγκυρων ενεργειών ανταπόκριςησ. Η ϋγγραφη και 
οργανωμϋνη αποτύπωςη αυτών, ςε επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ, ςυνιςτϊ το 
πρωτόκολλο - ςχϋδιο διαχεύριςησ κρύςεων. Σα οφϋλη ενόσ τϋτοιου ςχεδύου 
ϋγκεινται ςτη διαςφϊλιςη τησ ςωματικόσ ακεραιότητασ και τησ ψυχικόσ 
υγεύασ του ανθρώπινου δυναμικού του ςχολεύου: 
Οι φϊςεισ του ςχεδύου υλοπούηςησ τησ διαχεύριςησ κρύςεων εύναι οι εξόσ: 
Προςδιοριςμόσ τησ κρύςησ - γεγονότοσ (π.χ. πλημμύρα, πυρκαγιϊ). 
Επύπεδο αντιμετώπιςησ. 
Ειδοπούηςη - ενημϋρωςη όςων εμπλϋκονται ςτην αντιμετώπιςη τησ κρύςησ. 
Επιλογό τρόπου και πλαιςύου ενημϋρωςησ των εμπλεκόμενων υπηρεςιών 
και φορϋων, των γονϋων και κηδεμόνων. 
Αξιολόγηςη διαχεύριςησ τησ κρύςησ. 
την κατεύθυνςη αυτό, πρϋπει ςε κϊθε ςχολικό μονϊδα να δημιουργηθεύ μια 
Ομϊδα Διαμόρφωςησ χεδύου Αντιμετώπιςησ Κρύςεων, που ςυνόθωσ εύναι ο 
ύλλογοσ Διδαςκόντων με επικεφαλόσ τον Διευθυντό/Διευθύντρια, 
Προώςτϊμενο/Προώςταμϋνη και αρχικώσ να αναπτυχθεύ ϋνα γενικό ςχϋδιο 
προετοιμαςύασ του ςχολεύου για την αντιμετώπιςη κρύςεων. 
Για την προςταςύα από ςειςμούσ και φυςικϊ φαινόμενα επικαιροποιεύται 
τακτικϊ το χϋδιο Μνημονύου Ενεργειών για τη διαχεύριςη του ειςμικού 
Κινδύνου ςτην αρχό τησ ςχολικόσ χρονιϊσ και υλοποιούνται αςκόςεισ 
ετοιμότητασ κατϊ τη διϊρκεια του ςχολικού ϋτουσ. 
Ο Διευθυντόσ/η Διευθύντρια ό ο Προώςτϊμενοσ/η Προώςταμϋνη 
τουΝηπιαγωγεύου, ςτην αρχό του ςχολικού ϋτουσ και ςε ςυνεργαςύα με τον 
ύλλογο Διδαςκόντων, προβαύνει ςε όλεσ τισ απαιτούμενεσ ενϋργειεσ που 
προβλϋπονται για την αντιμετώπιςη των ϋκτακτων αναγκών εντόσ του 
ςχολικού χώρου. Επύςησ, ενημερώνουν τουσ μαθητϋσ/μαθότριεσ για τουσ 
βαςικούσ κανόνεσ και τρόπουσ αντύδραςησ κατϊ την εκδόλωςη των 
φαινομϋνων αυτών. 
Διευκρινύζεται ότι ςε περύπτωςη κρύςησ οι μαθητϋσ/μαθότριεσ παραδύδονται 
μόνο ςτουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ τουσ ό ςτα πρόςωπα που οι γονεύσ/κηδεμόνεσ 
ϋχουν ορύςει γραπτώσ για την παραλαβό των μαθητών/τριών από τη 



ςχολικό μονϊδα. 
Σϋλοσ, ςε καταςτϊςεισ πανδημύασ ό ακραύων-επικύνδυνων φαινομϋνων οι 
εκπαιδευτικού, μαθητϋσ/μαθότριεσ, γονεύσ/κηδεμόνεσ, 
Διευθυντϋσ/Διευθύντριεσ, Προώςτϊμενοι/Προώςτϊμενεσ οφεύλουν να 
ςυμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητϊ τισ οδηγύεσ που εκδύδουν οι 
εκϊςτοτε αρμόδιοι φορεύσ/υπηρεςύεσ: π.χ. ΕΟΔΤ, ΤΠΑΙΘ, Τπουργεύο 
Πολιτικόσ Προςταςύασ, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργύα τησ ςχολικόσ 
μονϊδασ και την αςφϊλεια των μελών τησ. 
 
Ειδικό ςχϋδιο αποχώρηςησ λόγω ϋκτακτων ςυνθηκών 
ε περύπτωςη ϋκτακτησ ανϊγκησ, για την αςφϊλεια των παιδιών ϋχει 
καταρτιςτεύ ςχϋδιο διαφυγόσ και πραγματοποιούνται αςκόςεισ ετοιμότητασ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ- Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ τησ 
εφαρμογήσ του 



 
Ο κοινϊ ςυμφωνημϋνοσ Κανονιςμόσ βαςύζεται ςτην ιςχύουςα νομοθεςύα και 
ςτισ ςύγχρονεσ παιδαγωγικϋσ και διδακτικϋσ αρχϋσ. Η τόρηςό του από όλουσ 
τουσ παρϊγοντεσ του ςχολεύου (μαθητϋσ/μαθότριεσ, εκπαιδευτικούσ, 
γονεύσ/κηδεμόνεσ, βοηθητικό προςωπικό) με αμοιβαύο ςεβαςμό ςτον 
διακριτό θεςμικό ρόλο τουσ αποτελεύ προώπόθεςη τησ εύρυθμησ λειτουργύασ 
του Νηπιαγωγεύου. Εύναι το θεμϋλιο πϊνω ςτο οπούο μπορεύ το ςχολεύο να 
οικοδομόςει για να πετύχει τουσ ςτόχουσ και το όραμϊ του. 
Θϋματα που ανακύπτουν ςτην εκπαιδευτικό καθημερινότητα και δεν 
προβλϋπονται από τον Κανονιςμό, αντιμετωπύζονται κατϊ περύπτωςη από 
τον Διευθυντό/Διευθύντρια, τον Προώςτϊμενο/Προώςταμϋνη και το ύλλογο 
Διδαςκόντων, ςύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ 
παιδαγωγικόσ επιςτόμησ και την κεύμενη εκπαιδευτικό νομοθεςύα, ςε 
πνεύμα ςυνεργαςύασ με όλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ. 
Οι γονεύσ/κηδεμόνεσ των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται με κϊθε 
πρόςφορο μϋςο, ϋντυπο ό ηλεκτρονικό, ςχετικϊ με τον κανονιςμό του 
Νηπιαγωγεύου. 

 

 


