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Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

 
 Ειςαγωγή  

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 τθ 
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. 

Θ ςχολικι κοινότθτα είναι μια οργανωμζνθ ομάδα που ζχει όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ 
κοινωνίασ. Επομζνωσ, και θ εςωτερικι οργάνωςθ και δομι τθσ ςχολικισ ηωισ πρζπει να ςτοχεφει 
ςτθν εκπαίδευςθ των νζων κατά τα πρότυπα και τισ ανάγκεσ μιασ δθμοκρατικισ ευνομοφμενθσ 
κοινωνίασ. 

 

φνταξη, ζγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμοφ. 
 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάςςεται φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Προϊςταμζνθσ 
του Νθπιαγωγείου, με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν του υλλόγου Διδαςκόντων, εκπροςϊπου 
του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων κακϊσ και εκπροςϊπου του Διμου. Εγκρίνεται από τον 
υντονιςτι/τθ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του 
ςχολείου κακϊσ και από τον Διευκυντι/τθ Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ κοινοποιείται με 
κάκε πρόςφορο μζςο ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 
ςτον ιςτότοπο του Νθπιαγωγείου μασ. 

Θ 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 προβλεπόμενθσ 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. 

 
Σαυτότητα και όραμα του ςχολείου μασ 

 

   Το 2oο Νθπιαγωγείο Περιβολίων Χανίων βρίςκεται ςε θμιαςτικι περιοχι τθσ πόλθσ των Χανίων 

και ςυγκεκριμζνα ςτθν περιοχι Μετόχι Χαρακιά. Αποτελείται από  ζνα τμιμα υποχρεωτικό και ζνα 

ολοιμερο προαιρετικό.’ αυτό υπθρετοφν για το τρζχον ςχ. Ζτοσ 2020-21 δυο εκπαιδευτικοί 

γενικισ παιδείασ, δυο άτομα ςαν βοθκθτικό προςωπικό – κακαρίςτριεσ.  

  Μζςα ςε μια όμορφθ ατμόςφαιρα ςτθν οποία κυρίαρχο ρόλο ζχει θ χαρά, το παιχνίδι, θ 

δθμιουργία  θ   ελεφκερθ ζκφραςθ,ο αλλθλοςεβαςμόσ επιδιϊκουμε τον ςεβαςμό τθσ 

προςωπικότθτασ του νθπίου, τθν ικανοποίθςθ των φυςικϊν και ψυχικϊν του αναγκϊν  και τθν 

μάκθςθ μζςα απο το παιχνίδι..Βαςικόσ ςτόχοσ μασ  είναι να ζχουμε ζνα ςχολείο  με χαροφμενα 

παιδιά , με παιδιά που αγαποφν το ςχολείο. Θ  διαπαιδαγϊγθςθ ατόμων  με κριτικι ςκζψθ, που 

να μποροφν να επικοινωνοφν ,να ςυνεργάηονται και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ, θ 

διαμόρφωςθ πολιτϊν με ικοσ και   καλι ςυμπεριφορά τόςο ςτθν ομάδα όςο και ςτο εξωτερικό 



περιβάλλον, θ ενεργι ςυμμετοχι ςε κοινωνικά,πολιτιςτικά δρϊμενα άλλα κυρίωσ θ εκμάκθςθ τθσ 

ενςυναίςκθςθσ και τθσ θκικισ δεοντολογίασ  είναι βαςικοί ςτόχοι μασ. Σο 2ο Νθπιαγωγείο 

Περιβολίων είναι  ζνα ςχολείο που αποςκοπεί  ςτθ γνϊςθ και ςτθν ζνταξθ  ςτθν  κοινωνία μζςω 

τθσ βιωματικισ εμπειρίασ και των πολιτιςτικϊν ,περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων που κατά 

καιροφσ  πραγματοποιεί  

 

κοπόσ του νηπιαγωγείου  

 

  κοπόσ του νθπιαγωγείου είναι να δθμιουργιςει ςε όλα ανεξαιρζτωσ τα νιπια τισ βάςεισ πάνω 

ςτισ οποίεσ κα χτίςουν τθ μελλοντικι τουσ μάκθςθ. Σο ςφγχρονο ελλθνικό νθπιαγωγείο προςφζρει 

κυρίωσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ, που κα επιτρζψουν ςτα παιδιά, ςε όποιο αναπτυξιακό και 

μακθςιακό ςτάδιο κι αν βρίςκονται να αναπτυχκοφν ομαλά και ολόπλευρα, δθλ. ςωματικά, 

ςυναιςκθματικά, νοθτικά και κοινωνικά και να κεμελιϊςουν τισ βάςεισ πάνω ςτισ οποίεσ κα 

οικοδομιςουν τθν εκπαιδευτικι τουσ πορεία. Σο νθπιαγωγείο προςφζρει πολυςιμαντεσ 

υπθρεςίεσ ςτα παιδιά και ςτισ οικογζνειεσ τουσ. φμφωνα με το άρκρο 3, του Ν.1566, το 

Νθπιαγωγείο βοθκά τα νιπια «να καλλιεργοφν τισ αιςκιςεισ τουσ, να οργανϊνουν τισ πράξεισ 

τουσ, κινθτικζσ και νοθτικζσ, να εμπλουτίηουν και να οργανϊνουν τισ εμπειρίεσ τουσ, από το 

φυςικό και το κοινωνικό περιβάλλον, να αναπτφςςουν πρωτοβουλίεσ, ελεφκερα και αβίαςτα, να 

αναπτφςςουν τθν ικανότθτα κατανόθςθσ και ζκφραςθσ, με ςφμβολα γενικά και ιδιαίτερα, ςτουσ 

τομείσ τθσ Γλϊςςασ, των Μακθματικϊν και τθσ Αιςκθτικισ». 

  Σο ολοιμερο νθπιαγωγείο είναι ζνασ κεςμόσ ο οποίοσ κεςπίςτθκε (1997), τόςο για να 

ικανοποιιςει τισ ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ απαιτιςεισ αλλά και τισ ανάγκεσ τθσ ςθμερινισ 

οικογζνειασ. Επιπλζον το ςφγχρονο νθπιαγωγείο επιδιϊκει το ςεβαςμό τθσ προςωπικότθτασ του 

νθπίου, τθν ικανοποίθςθ των φυςικϊν και ψυχικϊν του αναγκϊν και το ςεβαςμό ςτισ ατομικζσ 

του διαφορζσ. 

 

 Άρθρο 1. Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ  

Ο Κανονιςμόσ, περιλαμβάνει όρουσ και κανόνεσ, κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, 
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, για όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι ϊςτε να 
διαμορφϊνεται ςτο ςχολείο ζνα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολφνει τθν 
απρόςκοπτθ, μεκοδικι και αποτελεςματικι λειτουργία του. Σαυτόχρονα οι δυςκολίεσ και τα 
προβλιματα που προκφπτουν αντιμετωπίηονται από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ωσ 
προκλιςεισ και ευκαιρίεσ βελτίωςθσ, ανάπτυξθσ και ενδυνάμωςθσ παιδαγωγικϊν, διδακτικϊν, 
και άλλων πρακτικϊν. 

Βαςικοί ςτόχοι του Κανονιςμοφ είναι οι μακθτζσ/μακιτριεσ να διαμορφϊςουν τθν 
προςωπικότθτά τουσ, να διαπαιδαγωγθκοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο αναπτφςςοντασ 
δεξιότθτεσ οι οποίεσ ζχουν βαςικό και κυρίαρχο ρόλο ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και ταυτόχρονα 

αποτελοφν δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ θ δθμιουργικότθτα, ο αυτοζλεγχοσ, θ ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ, 
θ ςυνεργαςία, θ ενςυναίςκθςθ, θ αλλθλεγγφθ, ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αλλθλοκατανόθςθ, θ 
αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, ο ςεβαςμόσ όλων ςε κοινοφσ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ 
περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, θ προςταςία τθσ υγείασ, κακϊσ και θ εδραίωςθ τθσ ιςότθτασ, τθσ 
αλλθλεγγφθσ και τθσ δθμοκρατίασ. 

Μζςω των ςυμφωνθμζνων αρχϊν/κατευκφνςεων του Κανονιςμοφ του Νθπιαγωγείου, 
επιδιϊκεται: 

● Να εξαςφαλίηεται ζνα υποςτθρικτικό πλαίςιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το 
εκπαιδευτικό ζργο και θ απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

● Να αναπτφςςεται κατάλλθλο κλίμα για τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του/τθσ κάκε 



μακθτι/μακιτριασ αλλά και όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 
● Να διαςφαλίηεται θ ςωματικι και ψυχικι υγεία όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

● Να δθμιουργείται πλαίςιο ςυνκθκϊν για ουςιαςτικι μάκθςθ και εργαςία. 

 
 

 

 Άρθρο 2. Λειτουργία του Σχολείου  

I. χολικό ζτοσ .  Ζναρξη / λήξη μαθημάτων 

Σο ςχολικό ζτοσ των νθπιαγωγείων αρχίηει τθν 1θ επτεμβρίου και λιγει ςτισ 31 Αυγοφςτου του 
επόμενου ζτουσ. Σο διδακτικό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ επτεμβρίου και λιγει ςτισ 21 Ιουνίου του 
επόμενου ζτουσ. Οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ αρχίηουν ςτισ 14 επτεμβρίου και λιγουν ςτισ 
15 Ιουνίου του επόμενου ζτουσ, θμζρα κατά τθν οποία χορθγοφνται τα αναμνθςτικά ςτα νιπια. 

II. Διδακτικό ωράριο 
Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του βαςικοφ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και του 

ολοιμερου νθπιαγωγείου, τα διαλείμματα, ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ανά διδακτικι ϊρα κακϊσ και θ 
ζναρξθ και λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ κακορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και αποφάςεισ του 
ΤΠΑΙΘ. Ανακοινϊνονται ςτουσ γονείσ με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ με ςχετικό ζντυπο και 
παράλλθλα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Νθπιαγωγείου. 

Για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 το πρόγραμμα του ςχολείου, διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
Πρόωρη Υποδοχή (ιςχφει μόνο για τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ που παρακολουκοφν το ολοιμερο 
πρόγραμμα και είναι προαιρετικό) Δφναται να λειτουργιςει πρόωρθ υποδοχι από τισ 7.45-8.00 
μόνο αν υπάρχουν αιτιςεισ γονζων για τουσ μακθτζσ που επιλζγουν το προαιρετικό ολοιμερο 
πρόγραμμα (13.00-16.00). Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ για τθ λειτουργία του είναι 5 νιπια/προνιπια. 
Προςζλευςθ των μακθτϊν/τριϊν: 7:45-8:00 

Τποχρεωτικό πρόγραμμα 

o Τποδοχι των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτο ςχολείο: 8.15- 8:30. 

o Λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ- αποχϊρθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν: 13:00 

Ολοήμερο πρόγραμμα 

o Ζναρξθ λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 13:00. 

o Λιξθ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 16:00. 

 

Πρόωρθ αποχϊρθςθ από το Ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλζπεται. 
 

    Προκειμζνου να διευκολυνκεί, κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, θ ομαλι προςαρμογι 
των μακθτϊν/τριϊν δφναται να εφαρμόηεται ευζλικτο ωράριο παραμονισ ςτο Νθπιαγωγείο κατά 
τισ πρϊτεσ δφο εβδομάδεσ λειτουργίασ (παρ. 7, άρκρο 2, Π.Δ. 79/2017). Επίςθσ, προβλζπεται θ 
μεταφορά ωραρίου εργαςίασ ςε απογευματινζσ ϊρεσ ζωσ δφο φορζσ κατά τθ διάρκεια του 
ςχολικοφ ζτουσ για τθν οποία ενθμερϊνονται ο υντονιςτισ/υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
και ο Διευκυντισ/Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ (άρκρο 16, παρ. 10 Π.Δ. 79/2017). 

 
III. Προςζλευςη και αποχϊρηςη μαθητϊν/μαθητριϊν 

Θ υποδοχι των μακθτϊν του Βαςικοφ Τποχρεωτικοφ Προγράμματοσ γίνεται από 8:15 ζωσ 
8:30.  Ειδικά και μόνο οι μακθτζσ του τμιματοσ Πρόωρθσ Τποδοχισ προςζρχονται από 7:45 ζωσ 
8:00.  

Οι μακθτζσ ςυνοδεφονται από ενιλικεσ (γονζασ, κθδεμόνασ)  οι οποίοι, λόγω των ιδιαίτερων 
ςυνκθκϊν λόγω ιοφ SARS CoV-2 δεν ειςζρχονται μζςα ςτον χϊρο του Νθπιαγωγείου. Κατά τθν 
πρωινι προςζλευςθ ,μα και τθν αποχϊρθςθ, οι γονείσ ςυνοδεφουν τα παιδιά τουσ φορϊντασ 
υποχρεωτικά και οι δφο μάςκεσ. Θ  μεταφορά και θ παραλαβι παιδιϊν από / προσ το ςχολείο κα  



γίνεται κατά το δυνατόν από ζνα ςτακερό πρόςωπο αναφοράσ ι ζνα άτομο τθσ κατοικίασ του 
παιδιοφ.  Οι γονείσ δεν επιτρζπεται να μπουν μζςα ςτθν τάξθ, αλλά  παραδίδουν το παιδί ςτθν 
πόρτα τθσ τάξθσ (ι ςτθν κεντρικι πόρτα του κτιρίου ανάλογα με τθν ϊρα 
προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ), ςτθν υπεφκυνθ νθπιαγωγό του τμιματοσ  που επίςθσ φοράει μάςκα 
και αποχωρεί. Λόγω των ςυνκθκϊν ζχει γίνει  εφαρμογι διαφοροποιθμζνθσ προςζλευςθσ και 
αποχϊρθςθσ των μακθτϊν/ των  τμθμάτων  από τθν ςχολικι μονάδα προσ αποφυγι ςυνωςτιςμοφ 
των γονζων, και, κατά τα ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα προςζλευςθσ-αποχϊρθςθσ, 
προςζχουμε ιδιαίτερα να τθρείται θ απόςταςθ του 1,5 μ. από γονείσ και παιδιά. 

.  
Κάκε πρωί, πριν τθν προςζλευςθ ςτο ςχολείο, ςυνιςτάται ςτουσ γονείσ θ κερμομζτρθςθ των 

παιδιϊν. Πριν τθν είςοδο ςτο χϊρο θ νθπιαγωγόσ υποβάλλει ερωτιςεισ για να επιβεβαιϊςει τθν 
απουςία πυρετοφ ι/και άλλων ςυμπτωμάτων και εκτιμά αδρά τθν υγεία των προςερχόμενων 
παιδιϊν, και ςε περίπτωςθ υποψίασ προβλιματοσ ςυηθτά το κζμα με γονζα/κθδεμόνα. το 
παραμικρό φποπτο ςφμπτωμα (δζκατα, βιχασ, μπουκωμζνθ μφτθ, κόπωςθ, δυςκολία, αναπνοισ, 
διάρροια, εμετόσ)  το παιδί παραμζνει ςπίτι και επιςτρζφει ςχολείο, μόνο όταν το επιτρζψει ο 
παιδίατροσ.   

Γονείσ/κθδεμόνεσ με ςυμπτϊματα λοίμωξθσ του αναπνευςτικοφ ι/και πυρετό δεν 
επιτρζπεται να ςυνοδεφουν τα παιδιά και ςε περίπτωςθ που επιβεβαιωκεί λοίμωξι τουσ από το 
νζο κορονοϊό SARS-CoV-2, πρζπει να ενθμερϊνουν αμζςωσ τον υπεφκυνο του νθπιαγωγείου και να 
ακολουκοφν τισ οδθγίεσ για κατ’ οίκον απομόνωςθ όλων των μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των παιδιϊν.  

Θ αποχϊρθςθ των μακθτϊν από το Πρωινό Τποχρεωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται ςτισ 
13.00 και για το Προαιρετικό Ολοιμερο Πρόγραμμα ςτισ 16:00.  

Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ και θ καλά οργανωμζνθ και ελεγχόμενθ αποχϊρθςθ είναι απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ για τθν πραγματοποίθςθ του διδακτικοφ ζργου και τθν εφρυκμθ λειτουργία του 
ςχολείου γενικότερα και διαςφαλίηει τθν αςφάλεια των μακθτϊν και μακθτριϊν και του 
προςωπικοφ του ςχολείου. 

Για λόγουσ αςφαλείασ των μακθτϊν/μακθτριϊν αλλά και για τθν ομαλι λειτουργία του 
προγράμματοσ θ είςοδοσ του ςχολείου/οι είςοδοι του ςχολείου κλείνουν ςτισ 8:30 ϊςτε να μθν 
παρακωλφεται το παιδαγωγικό ζργο του ςχολείου. 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν αποχωροφν από το ςχολείο πριν τθ λιξθ 
του ωραρίου. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ 
ωραρίου (π.χ. αςκζνεια), ενθμερϊνεται ο γονζασ/κθδεμόνασ για να προςζλκει ςτο χολείο και να 
ςυνοδεφςει το παιδί ςτο ςπίτι του, αφοφ προθγουμζνωσ ςυμπλθρϊςει το ςχετικό ζντυπο 
(υπεφκυνθ διλωςθ). Εάν κάποιοσ γονζασ/κθδεμόνασ χρειαςτεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί 
του πριν τθ λιξθ των μακθμάτων, χρειάηεται να ενθμερϊςει εγκαίρωσ τθ Διεφκυνςθ του χολείου 
και να ςυμπλθρϊςει ςχετικό ζντυπο όπου κα αναγράφονται οι λόγοι (υπεφκυνθ διλωςθ). τθν 
περίπτωςθ των διαηευγμζνων γονζων και εφόςον αςκείται από κοινοφ θ γονικι μζριμνα, 
ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ πρζπει να υπογράψουν  υπεφκυνθ διλωςθ και οι δφο. 

Οι εκπαιδευτικοί υποδζχονται τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθν είςοδο του χολείου και οι 
γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί αποχωροφν. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν δεν παρευρίςκεται χωρίσ άδεια ςτον χϊρο του ςχολείου κανζνασ 
επιςκζπτθσ. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι των μακθτϊν και των 
μακθτριϊν, παραμζνουν ζξω από τισ ειςόδουσ 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. Οι μακθτζσ/μακιτριεσ 
παραδίδονται μόνο ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ ι ςτα πρόςωπα που οι γονείσ/κθδεμόνεσ εχουν 
υποδείξει γραπτϊσ για τθν παραλαβι των μακθτϊν/τριϊν από τθ ςχολικι μονάδα Θ ευκφνθ για 
τθν αςφάλεια των παιδιϊν μετά το ωράριο λειτουργίασ ανικει αποκλειςτικά ςτον γονζα ι 
κθδεμόνα. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ είναι υποχρεωμζνοι να γνωρίηουν το ωράριο των παιδιϊν τουσ.   



    ε περιπτϊςεισ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν, το ςχολείο δφναται να τροποποιιςει τθ 
διαδικαςία προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ ϊςτε να μειωκεί ςτο ελάχιςτο θ ζκκεςθ γονζων και 
μακθτϊν ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ δίχωσ να τεκεί ςε κίνδυνο θ αςφάλεια των μακθτϊν. 

 
IV. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του χολείου 

 

Σο Ωρολόγιο πρόγραμμα Νθπιαγωγείου και Ολοιμερου Νθπιαγωγείου κακορίηεται από το 

προεδρικό Διάταγμα 79/1-8-2017 ,ςυντάςςεται από το ςφλλογο διδαςκόντων και υπογράφεται 

από τον προϊςτάμενο εκπαιδευτικϊν κεμάτων τθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Χανίων. 

 Σο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων το οποίο ακολουκοφμε ζχει κακοριςτεί με όςα προβλζπει και 

περιλαμβάνει το Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..)για το 

νθπιαγωγείο του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. Είναι επίςθσ ςφμφωνο με τισ 

απαιτιςεισ τθσ εποχισ μασ, τόςο για τθν παροχι ποιοτικισ αλλά και άρτιασ εκπαίδευςθσ. 

Σο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων επεκτείνεται και ςυμπλθρϊνεται με εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ, με κρθςκευτικζσ και επετειακζσ εκδθλϊςεισ. 

Δράςεισ – Προγράμματα εκπονοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ βαςιηόμενοι πάντα ςτισ 

κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν υπό τθν επίβλεψθ τθσ υντονίςτριασ εκπαιδευτικοφ 

ζργου  ι των Τπευκφνων Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων. 

     

 

 



 

 

Άρθρο 3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή  

Ι. Φοίτηςη / Ηλικία / Επιλογή  
 

το νθπιαγωγείο εγγράφονται νιπια που ςυμπλθρϊνουν τθ νόμιμθ θλικία. το νθπιαγωγείο 
φοιτοφν δφο θλικίεσ νθπίων. Θ πρϊτθ θλικία (νιπια) περιλαμβάνει τα νιπια, τα οποία ςτισ 31 
Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ ςυμπλθρϊνουν θλικία πζντε (5) ετϊν. Θ δεφτερθ θλικία 
(προνιπια) περιλαμβάνει τα νιπια, τα οποία ςτισ 31 Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ 
ςυμπλθρϊνουν θλικία τεςςάρων (4) ετϊν. 

Γίνονται δεκτά τα νιπια τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ  θλικίασ. Θ εγγραφι των προνθπίων γίνεται 
θλεκτρονικά με ευκφνθ των γονζων μζςω τθσ ψθφιακισ υπθρεςίασ gov.gr  από 1 εϊσ 20 
Μαρτίου.  

Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτα Νθπιαγωγεία είναι υποχρεωτικι και εποπτεφεται από 
τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ο οποίοσ/θ οποία καταγράφει τισ κακθμερινζσ απουςίεσ και από 
τθ Προϊςταμζνθ που τισ καταχωρίηει ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΤΠΑΙΘ. Θ ελλιπισ φοίτθςθ 
και μάλιςτα χωρίσ ςοβαρό λόγο, δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν πρόοδο των 
μακθτϊν/μακθτριϊν. Σθν ουςιαςτικι αλλά και τθν τυπικι ευκφνθ απζναντι ςτο ςχολείο και τθν 
πολιτεία για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν, φζρουν κατά το νόμο οι γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ.  

Αν οι απουςίεσ του μακθτι του νθπιαγωγείου υπερβαίνουν τισ εκατό (100) ανά διδακτικό ζτοσ, 
θ βεβαίωςθ φοίτθςθσ για τθν εγγραφι ςτθν Αϋ Δθμοτικοφ χορθγείται με απόφαςθ του ςυλλόγου 
διδαςκόντων, που εκδίδεται φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ του υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
Νθπιαγωγϊν. 

 

2 . χολικζσ γιορτζσ – εκδηλϊςεισ / αργίεσ 

Σα νθπιαγωγεία δε λειτουργοφν: 

Σα άββατα και τισ Κυριακζσ 

Σθν 28θ Οκτωβρίου (Εκνικι εορτι) 

Σθ 17θ Νοεμβρίου, θμζρα κατά τθν οποία γίνονται εκδθλϊςεισ για τθν επζτειο του 
Πολυτεχνείου, ςε όλα τα νθπιαγωγεία, μζςα ςτο πρωινό ωράριο εργαςίασ, ςτισ οποίεσ παίρνει 



μζροσ όλο το διδακτικό προςωπικό. Όταν θ 17θ Νοεμβρίου είναι άββατο ι Κυριακι, οι 
εκδθλϊςεισ γίνονται τθν προθγοφμενθ Παραςκευι. 

Από 24 Δεκεμβρίου μζχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπζσ Χριςτουγζννων). 

Σθν Κακαρι Δευτζρα 

Σθν 25θ Μαρτίου (Εκνικι εορτι) 

Από τθ Μ. Δευτζρα μζχρι και τθν Παραςκευι τθσ Διακαινθςίμου (διακοπζσ Πάςχα), 

Σθν 1θ Μαΐου 

Σθν εορτι του Αγίου Πνεφματοσ 

Από 22 Ιουνίου μζχρι και 31 Αυγοφςτου (κερινζσ διακοπζσ) 

Οι ςχολικζσ γιορτζσ, εκνικζσ, κρθςκευτικζσ ι άλλου τφπου, κακϊσ και οι διδακτικζσ επιςκζψεισ 
αποτελοφν μζροσ τθσ ςχολικισ ηωισ και βοθκοφν ςτθν πραγματοποίθςθ του ςχολικοφ ζργου. Γι’ 
αυτό οι μακθτζσ καλό κα ιταν να μθν απουςιάηουν από αυτζσ, αν δεν ζχουν ςοβαρό λόγο. 

Ο εορταςμόσ τθσ 28θσ Οκτωβρίου, ο εορταςμόσ τθσ 25θσ Μαρτίου και τθσ 17θσ Νοζμβρθ γίνεται 
μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν των δφο τμθμάτων. 

Ζκτακτεσ εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ πραγματοποιοφνται με απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ι του οικείου Νομάρχθ, όταν πρόκειται για εκδιλωςθ τοπικοφ 
ενδιαφζροντοσ. 

 Σα νθπιαγωγεία μποροφν να παίρνουν μζροσ ςτον γενικό εορταςμό των εκνικϊν και τοπικϊν 
εορτϊν, ςφμφωνα με το πρόγραμμα τθσ Νομαρχίασ ι τθσ δθμοτικισ αρχισ. 

Εκκλθςιαςμόσ νθπίων μπορεί να γίνει, φςτερα από απόφαςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ, 
εφόςον το επιτρζπουν οι τοπικζσ ςυνκικεσ και εξαςφαλίηονται οι προχποκζςεισ για αςφαλι 
μετάβαςι τουσ ςτον ναό. 

3.Διδακτικζσ επιςκζψεισ 

Οι διδακτικζσ επιςκζψεισ πραγματοποιοφνται εντόσ ωραρίου εργαςίασ και είναι ενταγμζνεσ 
ςτον προγραμματιςμό του νθπιαγωγείου. 

τα πλαίςια τθσ ςχολικισ ηωισ και του πολιτιςμοφ πραγματοποιοφνται επιςκζψεισ και 
εκδθλϊςεισ ζξω και μζςα ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου κλιμακίων ι μεμονωμζνων καλλιτεχνϊν 
μουςικισ, κεάτρου, χοροφ, εικαςτικϊν τεχνϊν.  

 Προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ εκπαιδευτικι επίςκεψθ κα πρζπει να ςυμμετάςχουν τα 2/3 
του πλθκυςμοφ του νθπιαγωγείου. Νιπια, τα οποία δεν επικυμοφν να ςυμμετάςχουν, 
παραμζνουν, για τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα, ςτο ςπίτι. 

 Θ γραπτι ενθμζρωςθ-ζγκριςθ, προσ τουσ γονείσ, τθσ ςυμμετοχισ του νθπίου ςτθν εκπαιδευτικι 
εκδιλωςθ, γίνεται τουλάχιςτον 1 εβδομάδα πριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ.  

Σθν φετινι ςχολικι χρονιά και λόγω τθσ πανδθμίασ, δεν κα πραγματοποιθκοφν εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ. 

4.χολικοί χϊροι 
 

Κοινόσ ςτόχοσ όλων είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Ο ςεβαςμόσ ςτα περιουςιακά 
ςτοιχεία του Νθπιαγωγείου, τισ υποδομζσ, τον εξοπλιςμό αλλά και το φυςικό περιβάλλον του 
ςχολείου αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Οφείλουν να 
προςζχουν τα ζπιπλα και τισ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου.  

Κάκε καταςτροφι εκτόσ από τθ δυςκολία και το κόςτοσ αποκατάςταςθσ αςχθμαίνει  και 



υποβακμίηει το χϊρο που ηουν και λειτουργοφν κακθμερινά. Με το ίδιο ςκεπτικό υπάρχει 
φροντίδα για τθν τάξθ και τθν καλαιςκθςία ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ, κακϊσ είναι ο ιδιαίτεροσ 
χϊροσ, όπου παραμζνουν και εργάηονται μακθτζσ/μακιτριεσ και εκπαιδευτικοί πολλζσ ϊρεσ. 
Φροντίδα όλων είναι να διατθροφνται οι χϊροι κακαροί. Σεράςτια ςυμβολι ςε  αυτό ζχει  και  οι 
υπεφκυνεσ Λαβράνου Αντωνία και  Μαρίνθ Ευςτρατία κακαρίςτριεσ του Νθπιαγωγείου.  
Θ ευκφνθ και θ αρμοδιότθτα για επιςκευζσ μεγάλθσ κλίμακασ ςτο νθπιαγωγείο, ςτισ ςτζγεσ και 
ςτισ εγκαταςτάςεισ ανικει ςτουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και, εφ όςον 
αυτοί δθλϊςουν ότι αδυνατοφν, αςκείται από τισ οικείεσ νομαρχίεσ, οι οποίεσ επιχορθγοφνται με 
τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ.( Ν.1894 / 1990/ ΆΡΘΡΟ 5 χολικι περιουςία και λειτουργία ςχολείων)  

 
5.Διάλειμμα 

 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ βγαίνουν ςτο προαφλιο, όπωσ ζχει 
κακοριςτεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Δεν επιτρζπεται θ παραμονι τουσ ςτθν αίκουςα. Λόγω 
των ιδιαίτερων φετινϊν ςυνκθκϊν προκειμζνου να περιοριςτεί θ αλλθλεπίδραςθ ζχουμε ορίςει 
διαφορετικι ϊρα διαλείμματοσ με  ςυγκεκριμζνουσ μακθτζσ. Σα παιδιά με τθν είςοδο ςτισ τάξεισ 
πλζνονται και φοράνε κακαρζσ μάςκεσ. Προςπακοφν να τθροφν ςτο βακμό που είναι εφικτό τισ 
απαραίτθτεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ φορϊντασ μάςκα κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ και να 
υπακοφουν ςτισ ςυςτάςεισ του εφθμερεφοντοσ εκπαιδευτικοφ. 

ε περίπτωςθ κακοκαιρίασ ορίηονται από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ οι προκακοριςμζνοι χϊροι 
παραμονισ των μακθτϊν και μακθτριϊν.  

Σο διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ και ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων όπου οι μακθτζσ και 
οι μακιτριεσ αλλθλεπιδροφν, παίηουν αρμονικά και για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι δυςκολία 
αντιμετωπίηουν απευκφνονται ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτο προαφλιο. 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπεται κανζνασ ανιλικοσ ι ενιλικοσ να 
παρακολουκεί, να ςυνομιλεί ι να δίνει αντικείμενα ςε μακθτζσ και μακιτριεσ του ςχολείου από 
τα κάγκελα του προαφλιου χϊρου. 

 
6.χολικό πρόγραμμα 

 

Θ φοίτθςθ ςτο Νθπιαγωγείο αποτελεί το πιο ςθμαντικό βιμα ςτθ ηωι του παιδιοφ για τθ 
μάκθςθ, τθν προςωπικι ανάπτυξθ και κοινωνικοποίθςθ του. Οι μακθτζσ και μακιτριεσ 
παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία ςεβόμενοι 
τουσ κανόνεσ του ςχολείου, όπωσ διαμορφϊνονται από τουσ ίδιουσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 
τάξθσ, όπωσ και το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν και ςυμμακθτριϊν τουσ για μάκθςθ. 

Σα παιδιά μακαίνουν να ςυνεργάηονται, να δθμιουργοφν, να αλλθλεπιδροφν, να αυτενεργοφν 
και να είναι υπεφκυνα. Θ ςυνεργαςία μεταξφ γονζων/κθδεμόνων και εκπαιδευτικϊν ζχει κοινό 
ςτόχο τθν υγιι ανάπτυξθ παιδιϊν με ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα. 

Κάκε χρόνο ςτο ςχολείο λειτουργεί δανειςτικι βιβλιοκικθ με ςκοπό να προςεγγίςουν οι 
μακθτζσ μαηί με τθν οικογζνειά τουσ ςτον κόςμο των βιβλίων αλλά και να αποκτιςουν ςεβαςμό 
και υπευκυνότθτα απζναντι ςτον δανειςμό των βιβλίων. Φζτοσ λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν 
κα λειτουργιςει θλεκτρονικι βιβλιοκικθ ςε ςελίδα που κα γνωςτοποιθκεί ςτουσ γονείσ από τθν 
ιςτοςελίδα του  νθπιαγωγείου.  

  
  

 
 

7.υμπεριφορά - Δικαιϊματα – Τποχρεϊςεισ 
 

Η  Προϊςταμζνη 

● υμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των 
διδαςκόντων/διδαςκουςϊν και των μακθτϊν/μακθτριϊν και είναι υπεφκυνθ, ςε ςυνεργαςία 



με τουσ εκπαιδευτικοφσ, για τθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου. 
● Ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ 

εγκυκλίουσ και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του χολείου και τισ αρμοδιότθτεσ 
του υλλόγου Διδαςκόντων. 

● Λαμβάνει μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ παιδαγωγικϊν μζςων και εργαλείων, τθν καλι χριςθ 
τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ, τθ λειτουργικότθτα και τθν αντικατάςταςι τουσ, ςε περίπτωςθ 
φκοράσ. 

● Είναι υπεφκυνθ, μαηί με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και αιςκθτικι των 
χϊρων του Νθπιαγωγείου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν. 

● Ζχει τθν ευκφνθ για τθ διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο, για τθν ανάπτυξθ 
αρμονικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

● Κακοδθγεί τθ ςχολικι κοινότθτα, ϊςτε να κζςει υψθλοφσ ςτόχουσ και να εξαςφαλίςει τισ 
προχποκζςεισ επίτευξισ τουσ για ζνα ςχολείο λειτουργικό, δθμοκρατικό και ανοιχτό ςτθν 
κοινωνία. 

● Αςκεί με δικαιοςφνθ, ςφνεςθ και δθμοκρατικό πνεφμα τα κακικοντά τθσ παρακινϊντασ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και ενκαρρφνοντασ τουσ να καινοτομοφν ςτθν 
τάξθ. 

● υνεργάηεται με τουσ γονείσ  ςε τακτικι βάςθ για ηθτιματα που αφοροφν τθν εφρυκμθ 
λειτουργία του νθπιαγωγείου. 

 

Οι εκπαιδευτικοί 
 

● Εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τθσ 
προςχολικισ εκπαίδευςθσ και μζςα ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και με τθν 
κακοδιγθςθ των τελεχϊν τθσ Εκπαίδευςθσ. 

● Προετοιμάηουν κακθμερινά και οργανϊνουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, εφαρμόηοντασ 
ςφγχρονεσ και κατάλλθλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τισ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν. 

● υνεργάηονται με τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ, ςζβονται τθν προςωπικότθτά τουσ, καλλιεργοφν 
και εμπνζουν ς’ αυτοφσ, κυρίωσ με το παράδειγμά τουσ, δθμοκρατικι ςυμπεριφορά. 

● Μεριμνοφν για τθ δθμιουργία κλίματοσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ και ςυνεχοφσ και αμφίδρομθσ 
επικοινωνίασ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, και τουσ ενθμερϊνουν για 
τθ φοίτθςθ, τθ ςυμπεριφορά και τθν εξζλιξθ των παιδιϊν τουσ. 

● Φροντίηουν για τθν πρόοδο όλων των μακθτϊν /μακθτριϊν τουσ και τουσ προςφζρουν 
παιδεία διανοθτικι, θκικι και κοινωνικι. 

● υμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ ενόσ ιρεμου, κετικοφ, ςυνεργατικοφ, ςυμπεριλθπτικοφ, 
εποικοδομθτικοφ ςχολικοφ κλίματοσ. 

● Ενδιαφζρονται για τισ ςυνκικεσ ηωισ των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ ςτθν οικογζνεια και ςτο 
ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψθ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 
πρόοδο και ςυμπεριφορά των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ και υιοκετοφν κατάλλθλεσ 
παιδαγωγικζσ ενζργειεσ, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν πικανά προβλιματα. 

● Ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ και λιψθ 
αποφάςεων για κζματα που αφοροφν τουσ ίδιουσ και το ςχολείο και καλλιεργοφν τισ αρχζσ 
και το πνεφμα αλλθλεγγφθσ και ςυλλογικότθτασ. 

. Προςπακοφν να γνωρίςουν το παιδί και το οικογενειακό του περιβάλλον  με τον καλφτερο 
δυνατό τρόπο (ερωτθματολόγια, ςυνεντεφξεισ, ςυηιτθςθ). Ενθμερϊνουν τουσ γονείσ τακτικά και 
με ςαφινεια για τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο του προγράμματοσ τθσ τάξθσ (ςτον πίνακα 
ανακοινϊςεων, με ενθμερωτικά ςθμειϊματα, ςε ατομικζσ και ομαδικζσ ςυναντιςεισ) 
● υνεργάηονται με τθν Προϊςταμζνθ, τουσ γονείσ και τα αρμόδια τελζχθ Εκπαίδευςθσ για τθν 

καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, ςεβόμενοι τθν 
προςωπικότθτα και τα δικαιϊματα των μακθτϊν/μακθτριϊν. 



● Ανανεϊνουν και εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ, ςχετικά με τισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ τόςο 
μζςω των διαφόρων μορφϊν επιμόρφωςθσ, που παρζχονται κεςμικά από το ςφςτθμα τθσ 
οργανωμζνθσ εκπαίδευςθσ, όςο και μζςω τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ ι και τθσ 
αυτοεπιμόρφωςθσ. 

● Προςζρχονται ζγκαιρα ςτο ςχολείο και δεν παραβιάηουν το χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ των 
μακθμάτων. 

● Επιμελοφνται τθν ποιοτικι διδαςκαλία των αντικειμζνων τουσ, με τθ χριςθ κατάλλθλων  
εποπτικϊν μζςων και Θ/Τ. 

● ζβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματοσ των μακθτϊν.   
● Προςζχουν το φφοσ και τθ μορφι τθσ γλϊςςασ που χρθςιμοποιοφν και ςυμπεριφζρονται με 

ςεβαςμό προσ τουσ μακθτζσ. 
● Προςζρχονται ςτο ςχολείο με κόςμια εμφάνιςθ. 
● Απαγορεφεται να  καπνίηουν ςτο ςχολικό χϊρο.    
● υγκζντρωςθ χρθμάτων από εκπαιδευτικοφσ απαγορεφεται, πλθν των περιπτϊςεων που 

αφοροφν ςυγκεκριμζνθ επίςκεψθ . 
● ε περίπτωςθ αςκζνειασ των εκπαιδευτικϊν, ειδοποιείται αμζςωσ θ προϊςταμζνθ του 

νθπιαγωγείου, τα δε δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ αναρρωτικισ άδειασ υποβάλλονται ςτθν 
προϊςταμζνθ του νθπιαγωγείου τθν πρϊτθ θμζρα τθσ επιςτροφισ. 

● Εξαςφαλίηουν τθν ευταξία μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ και ςτο ςχολικό χϊρο με τιρθςθ 
των κανόνων δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ. Παράλλθλα προςπακοφν να ευαιςκθτοποιιςουν 
τουσ μακθτζσ ςε κζματα που αφοροφν τθν κακαριότθτα, τθν υγιεινι και τθν αιςκθτικι του 
χϊρου ςτον οποίο φοιτοφν. 

● ζβονται τθν προςωπικότθτα, τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και τισ κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ, 
κρθςκευτικζσ ι φυλετικζσ ιδιαιτερότθτεσ του μακθτι. 

● Σθροφν τθν απαραίτθτθ εχεμφκεια ςχετικά με τισ αποφάςεισ και ςυηθτιςεισ ςτον φλλογο 
Διδαςκόντων  για τισ επιδόςεισ ι τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν και για κάκε άλλο κζμα που 
αφορά ςυμβάντα ςτον χϊρο του ςχολείου. 

● υνεργάηονται μεταξφ τουσ, ειδικά όταν διδάςκουν ςτο ίδιο τμιμα, και ςζβονται τισ απόψεισ 
όλων των ςυναδζλφων χωρίσ να υποτιμοφν το διδακτικό προφίλ κανενόσ. 

● Σισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ είναι απαραίτθτο να τισ διζπει ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ και να τισ 
χαρακτθρίηει θ ειλικρινισ, ςυναδελφικι και ανκρϊπινθ επικοινωνία. Ανάλογθ ςχζςθ 
ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ πρζπει επίςθσ να καλλιεργείται ανάμεςα ςε αυτοφσ και το 
Διευκυντι του ςχολείου. 
 
 
 

Οι μαθητζσ/μαθήτριεσ 
 

● Επιδεικνφουν ςεβαςμό, με τθ ςτάςθ τουσ, προσ κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

● Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ, ςυμμετζχουν ενεργά με 
οποιοδιποτε τρόπο  ςεβόμενοι  τθν κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία.  Θ ςυμπεριφορά 
των μακθτϊν  κα πρζπει  να είναι ευγενικι και κόςμια προσ δαςκάλουσ και ςυμμακθτζσ. 

● Απευκφνονται ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ και ηθτοφν τθ βοικειά τουσ, για κάκε πρόβλθμα 
που τουσ απαςχολεί και τουσ δθμιουργεί εμπόδιο ςτθ ςχολικι ηωι. 

● Προςζχουν ϊςτε να διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ και δείχνουν ενδιαφζρον για τθν 
υλικι περιουςία του ςχολείου. 

● Δεν κα πρζπει να προβαίνουν ςε χριςθ ι φκορά πραγμάτων ςυμμακθτϊν τουσ που δεν τουσ 
ανικουν 

● Ιδιαίτερθ μζριμνα δίδεται ςτα ιδιαίτερα γνωρίςματα ϊςτε να κατανοιςουν ότι δεν πρζπει να 
προςβάλλουν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ για λόγουσ ςωματικοφσ (π.χ. για  το βάροσ τουσ ‘ι αν 
φοράνε γυαλιά), εκνικοφσ (π.χ. για τθν καταγωγι τουσ από άλλθ χϊρα ι τον τρόπο που 
μιλάνε), κρθςκευτικοφσ (π.χ. τουσ μουςουλμάνουσ) ι φυλετικοφσ (π.χ. χρϊμα δζρματοσ, 



μαλλιϊν). 
● Αποφεφγουν ρθτά τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε μορφισ βίασ (ςωματικι, λεκτικι ι ψυχολογικι). 
● Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ όλοι οι μακθτζσ βγαίνουν ςτο προαφλιο.  Δεν επιτρζπεται 

θ παραμονι τουσ ςτθν αίκουςα. 
● Προςπακοφν να λφνουν τισ αντικζςεισ ι διαφωνίεσ με διάλογο. ε περιπτϊςεισ που γίνονται 

αποδζκτεσ ι παρατθρθτζσ βίαιθσ λεκτικισ, ψυχολογικισ ι και ςωματικισ ςυμπεριφοράσ, 
ενκαρρφνονται να ενεργοφν άμεςα και να ακολουκοφν τα παρακάτω βιματα: 

1. υηθτοφν άμεςα και ειρθνικά με όποιον ζχουν διαφορά. 
2. Απευκφνονται ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό . 

● υμβάλλουν ςτθν υιοκζτθςθ  και ςεβαςμοφ του περιβάλλοντοσ, όπωσ θ ανακφκλωςθ 

υλικϊν,δράςεισ κακαριότθτασ του αφλειου χϊρου και γενικότερα ςυνείδθςθ οικολογικι. 

● τισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ εκτόσ Νθπιαγωγείου 
ακολουκοφν τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και ευπρζπεια. 

● Χρθςιμοποιοφν μόνο τισ τουαλζτεσ των μακθτϊν ςφμφωνα με το φφλο τουσ και τθροφν τουσ 
ςτοιχειϊδεισ κανόνεσ υγιεινισ (π.χ. τα χαρτιά ςτουσ κάδουσ, τακτικό πλφςιμο χεριϊν, κλείςιμο 
τθσ βρφςθσ). Δεν ειςζρχονται ςε τουαλζτεσ άλλου φφλου . 

● Δεν επιτρζπεται να φζρουν ςτο ςχολείο αντικείμενα από το ςπίτι ι μεγάλα χρθματικά ποςά. 
ε περίπτωςθ απϊλειασ το ςχολείο δεν φζρει καμία ευκφνθ. 

 
 

Γονείσ και κηδεμόνεσ 
 

●  Οι γονείσ και κθδεμόνεσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται προσ όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ με τθ 
δζουςα ευγζνεια, ςοβαρότθτα, ευπρζπεια και ςεβαςμό που επιβάλλει το λειτοφργθμά τουσ και ο 
χϊροσ του ςχολείου. 

●  Φροντίηουν ϊςτε το παιδί να ζρχεται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο ςχολείο και να ενθμερϊνουν ςε 
περίπτωςθ απουςίασ του. Ιδιαίτερα ςε περίπτωςθ απουςίασ μακθτι, και ιδιαίτερα μακροχρόνιασ 
ι επαναλαμβανόμενθσ, είναι απαραίτθτο να ενθμερϊνεται ζγκαιρα το ςχολείο. 

●  Αν γνωρίηουν ότι το παιδί τουσ είναι αδιάκετο, οφείλουν να το κρατιςουν ςτο ςπίτι ν’ 
αναρρϊςει πλιρωσ και να επιςτρζψει ςτο ςχολείο μόνο αφοφ περάςει 24 ϊρεσ απφρετο. 
φμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ απαιτείται παραμονι κατ’ οίκον και αποχι από το ςχολείο 
όςων μακθτϊν εκδθλϊνουν πυρετό ι/και άλλα ςυμπτϊματα ςυμβατά με COVID-19. 

●  Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ, ζντυπεσ ι θλεκτρονικζσ, ϊςτε να ενθμερϊνονται 
για κζματα λειτουργίασ του χολείου. 

●  υνεργάηονται αρμονικά ςε προςωπικό επίπεδο αλλά και μζςω του υλλόγου Γονζων με τθ 
Διεφκυνςθ και τον φλλογο των Διδαςκόντων για κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ. 

●  Ενθμερϊνουν ζγκαιρα και προςκομίηουν τα ςχετικά ζγγραφα, αν υπάρχουν, για κάκε ειδικό κζμα 
που αντιμετωπίηουν τα παιδιά τουσ - κζματα υγείασ, αλλεργίεσ, ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ικανότθτεσ 
ι ανάγκεσ, κζματα οικογενειακισ και κοινωνικισ κατάςταςθσ - τα οποία μποροφν να επθρεάςουν 
τθν επίδοςθ, τθ φοίτθςθ και ςυμπεριφορά του παιδιοφ και ηθτοφν τθ ςυνδρομι του ςχολείου. 

●  Προςκομίηουν ςτο ςχολείο τουσ αρικμοφσ τθλεφϊνων τουσ για άμεςθ επικοινωνία μαηί τουσ και 
ενθμερϊνουν το ςχολείο για κάκε αλλαγι του αρικμοφ τθλεφϊνου τουσ 

●  Φροντίηουν να ζρχονται τα παιδιά τουσ κάκε πρωί ξεκοφραςτα και ιρεμα, να  φοροφν άνετα κι 
ελαφριά ροφχα και παποφτςια  ϊςτε να μποροφν να κινθκοφν ελεφκερα  και να χρθςιμοποιοφν 
άνετα τθν τουαλζτα. 

●  Κανζνασ ενιλικασ δεν ζχει δικαίωμα να νουκετεί, να επιπλιττει ι να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ςτο 
χϊρο του ςχολείου. ε περίπτωςθ που υπάρχει κάτι που δυςαρεςτεί, προβλθματίηει ι ενοχλεί 
τουσ γονείσ ςε ςχολικό επίπεδο, κα πρζπει να το ςυηθτοφν με τθν υπεφκυνθ νθπιαγωγό και τθν 
Προϊςταμζνθ.  
 

●  ε περίπτωςθ διαηευγμζνων γονζων πρζπει το Νθπιαγωγείο να γνωρίηει ποιοσ από τουσ δφο 
γονείσ ζχει τθν κθδεμονία. 



●  ε περίπτωςθ που ζνα νιπιο, κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του ςτο ςχολείο, δθλϊςει 
αδιακεςία, αμζςωσ ενθμερϊνεται τθλεφωνικά από τθ νθπιαγωγό ι τθν προϊςταμζνθ του 
ςχολείου ο γονζασ/κθδεμόνασ του για τθν άμεςθ προςζλευςι του ςτο ςχολείο και τθν παραλαβι 
του παιδιοφ του. 

 
 

III. Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 
 
1. Η προςωπική ενδυνάμωςη και η διαμόρφωςη μιασ υγιοφσ προςωπικότητασ αποτελεί 

ζναν από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ. 
 

τόχοσ τθσ προςωπικισ ενδυνάμωςθσ του παιδιοφ ςτθν προςχολικι θλικία είναι: 
● να λειτουργιςει με αυξανόμενθ αυτονομία και αυτοπεποίκθςθ 
● να διαμορφϊςει μια κετικι εικόνα για τον εαυτό του 
● να αναγνωρίηει και να διαχειρίηεται τα ςυναιςκιματα του 
● να νοιάηεται για τουσ άλλουσ και να προςαρμόηεται κετικά ςτισ δυςκολίεσ. 

 
Σο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου οργανϊνεται με δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ βοθκοφν τουσ 
 μακθτζσ να: 

●    αναγνωρίηουν τον εαυτό τουσ ωσ ζνα άτομο ξεχωριςτό με ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ και αξία 
●    λειτουργοφν με ςχετικι αυτονομία 
●    αποδζχονται τα ςυναιςκιματα τουσ και να ελζγχουν τον τρόπο ζκφραςθσ τουσ 
●    αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ και να επιλφουν ςυγκροφςεισ 
●    ςζβονται τουσ άλλουσ και τουσ κανόνεσ τθσ ομάδασ 
●    αντιλαμβάνονται και να κατανοοφν τα ςυναιςκιματα και τισ απόψεισ των άλλων 
●    επικοινωνοφν και να ςυνεργάηονται με τουσ άλλουσ 

 
Σα ηθτιματα μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολείο αποτελοφν αντικείμενο ςυνεργαςίασ 

των γονζων/κθδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/τθν εκπαιδευτικό υπεφκυνο τθσ τάξθσ, τθν 
Προϊςταμζνθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, το φλλογο Διδαςκόντων και τθ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ 
Ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ του κζματοσ.  

ε κάκε περίπτωςθ και πριν από οποιαδιποτε απόφαςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι 
του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ και των δικαιωμάτων του παιδιοφ. Οι ςωματικζσ ποινζσ δεν 
επιτρζπονται. 

Σο ςχολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ και 
μακιτριεσ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε πράξθ τουσ ζχει ςυνζπειεσ, να μάκουν να 
αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ των επιλογϊν τουσ και να γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ. Αν θ 
ςυμπεριφορά του μακθτι και τθσ μακιτριασ δεν εναρμονίηεται με τα αποδεκτά πρότυπα και 
αποκλίνει από τθν τιρθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του ςχολείου, τότε αντιμετωπίηει τον 
παιδαγωγικό ζλεγχο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ψυχολογίασ και παιδαγωγικισ που διζπουν τθν 
θλικία του. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται από το χολείο για τθν όποια μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά 
των παιδιϊν τουσ. Θ ςτενι ςυνεργαςία ςχολείου-γονζων/κθδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και 
επιβεβλθμζνθ. 

 
 
2. Πρόληψη φαινομζνων Βίασ και Σχολικοφ εκφοβιςμοφ 

 
Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ προςχολικισ αγωγισ είναι θ λειτουργία των παιδιϊν ςτα 

πλαίςια τθσ ομάδασ. το νθπιαγωγείο τα παιδιά μακαίνουν να λειτουργοφν με ςχετικι αυτονομία 
αλλά και ςε ςυνάρτθςθ με το ςυγκεκριμζνο πλαίςιο. Αςκοφνται ςε κζματα αυτοεξυπθρζτθςθσ, 
ενκαρρφνονται να παίρνουν αποφάςεισ και παράλλθλα μακαίνουν να ςυνυπάρχουν με τουσ 



άλλουσ. Θ απόκτθςθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων όπωσ θ ςυμμόρφωςθ ςε κανόνεσ που ορίηονται από 
τθν ομάδα, θ ενςυναίςκθςθ, θ διαχείριςθ ςυγκροφςεων, διευκολφνει γενικότερα τθν κοινωνικι 
τουσ ζνταξθ και τθ διαμόρφωςθ ενόσ πολίτθ που ςυμβάλλει κετικά ςτθν κοινωνία. 

Σο πρόγραμμα του Νθπιαγωγείου λαμβάνοντασ υπόψθ παράγοντεσ όπωσ το τρζχον 
αναπτυξιακό ςτάδιο των παιδιϊν, το επίπεδο γνϊςεων ωσ προσ το υπό διερεφνθςθ κζμα, το 
πλαίςιο ςχζςεων και το βακμό ετοιμότθτασ κάκε παιδιοφ για ουςιαςτικι ςυμμετοχι ςτθν ομάδα, 
οργανϊνει δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ενκαρρφνουν τόςο τθν αλλθλεπίδραςθ και τθ ςυνεργαςία 
των μακθτϊν όςο και τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, του αλλθλοςεβαςμοφ, και τθσ ιςότιμθσ 
ςυμμετοχισ όλων των παιδιϊν. Που παρακινοφν τουσ μακθτζσ  για ςυμμετοχι τουσ ςε 
δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ και επίλυςθσ των περιςτατικϊν εντόσ ςχολείου. Δθμιουργεί 
δυναμικζσ ευκαιρίεσ κατανόθςθσ του φαινομζνου και των ςυνεπειϊν τθσ ενδοςχολικισ βίασ, 
κακϊσ και προϊκθςθσ των ιδεϊν των παιδιϊν ςε ζνα αυκεντικό κοινό, πζρα από τα ςτενά όρια 
του Νθπιαγωγείου. 

Ο φλλογοσ Διδαςκόντων δφναται ςε ςυνεδριάςεισ, να ςυηθτάει για  περιπτϊςεισ κατά τισ 
οποίεσ θ ςυμπεριφορά από μακθτι προβλθματίηει ζντονα τθν εκπαιδευτικό και να ηθτιςει 
περαιτζρω υποςτιριξθ από τθν ΕΔΕΑΤ (αν υπάρχει), από τον ςχολικό Ψυχολόγο, από το ΚΕΤ, 
από τουσ ΕΕ ΕΑΕ και ΕΕ ενϊ ςυγχρόνωσ ενθμερϊνονται οι γονείσ του μακθτι. 

 
 
 

 
 
VII Άλλα θζματα 

 
Εμβολιαςμόσ μαθητϊν/μαθητριϊν 
 

   Για τθν εγγραφι μακθτϊν ςτο Νθπιαγωγείο εκτόσ των άλλων, απαιτείται και «επίδειξθ του 
βιβλιαρίου υγείασ του μακθτι ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου, ςτο οποίο φαίνεται ότι ζγιναν τα 
προβλεπόμενα εμβόλια». φμφωνα με το με αρικμ. πρωτ. Τ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 ζγγραφο τθσ 
Δ/νςθσ Δθμόςιασ Τγιεινισ του Τπ. Τγείασ & Κοιν. Αλλθλεγγφθσ, θ Εκνικι Επιτροπι Εμβολιαςμϊν 
γνωμοδότθςε ότι «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν και για αυτό δίνονται δωρεάν ςτα πλαίςια προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ 
Τγείασ.  
Μόνο ςε περιπτϊςεισ ιατρικισ αντζνδειξθσ, κα μποροφν οι γονείσ να αρνθκοφν τον εμβολιαςμό των 
παιδιϊν τουσ». Οι γονείσ που για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ (προςωπικά δεδομζνα και πικανζσ 
παρενζργειεσ) δεν επικυμοφν τον εμβολιαςμό των παιδιϊν τουσ, οφείλουν να προςκομίηουν 
βεβαίωςθ ιατρικισ αντζνδειξθσ από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοςοκομεία, ι β) Δ/νςεισ Τγιεινισ τθσ 
οικείασ Νομαρχίασ, ι γ) Ιατροκοινωνικά Κζντρα, ι δ) Αςφαλιςτικοφσ φορείσ, ι ε)ιδιϊτεσ ιατροφσ, 
ςφμφωνα με τον κϊδικα Ιατρικισ Δεοντολογίασ Ν.3418/28-11-2005(τ.Α' ΦΕΚ 287). 
 

Φαρμακευτική αγωγή μαθητϊν εντόσ ςχολικοφ ωραρίου 
 

Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεοφνται να ζχουν τισ απαραίτθτεσ ιατρικζσ ι φαρμακευτικζσ 
γνϊςεισ, ϊςτε να ςυνειςφζρουν με εξειδικευμζνεσ πράξεισ (χοριγθςθ φαρμάκου από το ςτόμα, ι 
ςε ενζςιμθ μορφι) ςε ειδικοφ τφπου αςκζνειεσ των μακθτϊν (εφθβικόσ ηαχαρϊδθσ διαβιτθσ, 
επιλθπτικζσ κρίςεισ κ.ά) αλλά και ςε εποχιακζσ ιϊςεισ. Για το λόγο αυτό, ςε περιπτϊςεισ που 
απαιτείται φαρμακευτικι αγωγι, οι γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν, οφείλουν να αιτοφνται 
τθν άδεια των Διευκυντϊν/Προϊςταμζνων τθσ ςχολικισ μονάδασ προκειμζνου να ειςζρχονται οι 
ίδιοι, ι άλλο πρόςωπο το οποίο κα υποδείξουν ςχετικά, ςτο χϊρο του ςχολείου, ϊςτε να τθ 
χορθγιςουν. Παρζχονται, όμωσ, οι πρϊτεσ βοικειεσ και ενθμερϊνονται τθλεφωνικά οι γονείσ του 
παιδιοφ. ε ζκτακτα ςοβαρά ιατρικά περιςτατικά μακθτϊν, θ προϊςταμζνθ  οφείλει  μόνο να 
καλεί το ΕΚΑΒ (166) για διακομιδι του μακθτι , ενϊ ταυτόχρονα ενθμερϊνονται οι γονείσ. 



 
Εκκληςιαςμόσ 
 
 Ο εκκλθςιαςμόσ των μακθτϊν γίνεται ευκαιριακά κατά τθν κρίςθ του διδακτικοφ 

προςωπικοφ και φςτερα από ςυνεννόθςθ με τον εφθμζριο του Ιεροφ Ναοφ. 
 
Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη (ΤΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΤΓΧΡΟΝΗ) 
 
Σο νθπιαγωγείο παρζχει ςφγχρονθ (webex) και αςφγχρονθ (π.χ. e-me) εξ Αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ για το ςχολ. ζτοσ 2020-21 (Αρικμ. 120126/ΓΔ4, 12/09/2020).  
Οι γονείσ οφείλουν να δθμιουργιςουν λογαριαςμό πρόςβαςθσ ςτο ΠΔ για τουσ μακθτζσ του 

Νθπιαγωγείου (βάςει τθσ με Αρ. Πρωτ. 39731/ Δ2 εγκυκλίου 20/3/2020) αφοφ ενθμερωκοφν 
ςχετικά από τθν Προϊςταμζνθ του νθπιαγωγείου. Σο Νθπιαγωγείο κακοδθγεί και ςτζλνει οδθγίεσ 
ςτουσ γονείσ για τθ δθμιουργία των λογαριαςμϊν.  

 
Προετοιμαςία γεφματοσ-Γεφμα 
 

Σο γεφμα των μακθτϊν/μακθτριϊν παραςκευάηεται ςτο ςπίτι με ευκφνθ των 
γονζων/κθδεμόνων τουσ. Ο/θ νθπιαγωγόσ ςτο ολοιμερο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου, βοθκά 
και κακοδθγεί τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ϊςτε να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ 
που αφοροφν ςτθ διαδικαςία του γεφματοσ και να εξυπθρετοφνται αυτόνομα. ε κάκε περίπτωςθ 
δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ μακθτζσ μζχρι να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ 
αυτοεξυπθρζτθςθσ. ε κάκε περίπτωςθ και ειδικά τθ φετινι χρονιά, ακολουκοφνται ςχολαςτικά 
και αυςτθρά οι οδθγίεσ του ΕΟΔΤ όπου προβλζπεται ότι θ προετοιμαςία του γεφματοσ ( με 
εξαίρεςθ το κυλικείο ι υπθρεςίεσ τροφοδοςίασ που δεν υπάρχουν ςτο ςχολείο μασ) γίνεται 
αποκλειςτικά και μόνο με ευκφνθ του γονζα ϊςτε κανείσ άλλοσ να μθν εμπλακεί ςε αυτι. 

 το νθπιαγωγείο, το δεκατιανό και το γεφμα, αν πρόκειται για ολοιμερο τμιμα, είναι χρόνοσ 
που ζχει παιδαγωγικι αξία. Πρόκειται για δραςτθριότθτα με εκπαιδευτικό χαρακτιρα. Οι 
εκπαιδευτικοί αξιοποιοφν τα γεφματα για να διευρφνουν τισ εμπειρίεσ, τισ δεξιότθτεσ και τισ 
γνϊςεισ των παιδιϊν ςασ ςε κζματα διατροφισ, αυτοεξυπθρζτθςθσ και αυτονομίασ, ςυνεργαςίασ 
κλπ. υνεργαςτείτε με τισ νθπιαγωγοφσ και βοθκιςτε το παιδί ςασ ϊςτε να αποκτιςει υγιεινζσ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ. Είναι ζνασ τρόποσ να του διδάξετε πϊσ να φροντίηει τθν υγεία του μζςα 
από τισ διατροφικζσ επιλογζσ του. 

Σο πρωινό κα πρζπει να περιλαμβάνει υγιεινι τροφι όπωσ ςάντουιτσ με τυρί, τοςτ, πίτα, κζικ 
ςπιτικό, φροφτα, γιαοφρτι. Είναι προτιμότερο το γάλα να δίνεται ςτο ςπίτι το πρωί και να 
αποφεφγονται χυμοί που περιζχουν ηάχαρθ, αλλαντικά, κρουαςάν του εμπορίου και ςνακ 
(πατατάκια, γαριδάκια, γλειφιτηοφρια κ.λ.π.) Για το μεςθμεριανό το παιδί κα πρζπει να ζχει 
μαγειρεμζνο φαγθτό! Λαχανικά, όςπρια, κρζασ, κοτόπουλο, ηυμαρικά, μία μικρι ςαλάτα ι λίγο 
τυράκι. Καλό κα είναι το παιδί για να είναι ενιμερο για το φαγθτό του. Σο μεςθμεριανό φαγθτό 
μπαίνει μζςα ςε κατςαρολάκι μεταλλικό που κλείνει με αςφάλεια . Σο κατςαρολάκι μπαίνει  ςε 
ξεχωριςτι ςακοφλα και πάνω υπάρχει το όνομα του παιδιοφ προσ αποφυγι  λάκουσ.  

Κάκε παιδί κα πρζπει από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ να ζχει μαηί του μία ςχολικι τςάντα 
νθπιαγωγείου (με εφχρθςτο κοφμπωμα), μζςα ςτθν οποία κα φζρνει κακθμερινά το πρόγευμα 
και το ελαφρφ γεφμα του (ολοιμερο τμιμα). Θα πρζπει, επίςθσ, να ζχει μία μικρι υφαςμάτινθ 
πετςζτα τθν οποία κα ςτρϊνει πάνω ςτο τραπζηι, το μπολ του φαγθτοφ του, κουτάλι/ πιροφνι, το 
παγουρίνο/ μπουκάλι του και ατομικά αντιςθπτικά μαντθλάκια και μωρομάντθλα.Σο 
νθπιαγωγείο μασ για τθν φετινι χρονιά ζχει ορίςει θμζρα οςπρίων και θμζρα φροφτων ,όπου 
πρζπει όλοι οι μακθτζσ να ακολουκιςουν το πρόγραμμα ςτοχεφοντασ ζτςι αφενόσ μζν ςτθν 
υπευκυνότθτα, αφετζρου δε ςτθν υγιεινι διατροφι. 

 
Ζνδυςη και απαραίτητα 
 



Κατά το διάςτθμα παραμονισ ςτο ςχολείο, τα παιδιά κα παίξουν, κα φάνε, κα μάκουν να 
αυτοεξυπθρετοφνται. Γιϋ αυτό  κα πρζπει να νιϊκουν άνετα, φορϊντασ κατάλλθλα ροφχα και 
παποφτςια. Οι φόρμεσ βοθκοφν τα παιδιά να αυτοεξυπθρετοφνται ςτθν τουαλζτα, κακϊσ και τα 
παποφτςια με βζλκρο (εκτόσ αν γνωρίηουν να δζνουν κορδόνια). το μπουφάν και γενικά ςε 
ο,τιδιποτε φζρνουν τα παιδιά ςτο ςχολείο  αναγράφεται το όνομά τουσ. Αποφεφγουν κοςμιματα 
(π.χ. κολιζ, βραχιόλια). Επίςθσ διατθροφν μία αλλαξιά ροφχα (με εςϊρουχα και κάλτςεσ) ανάλογα 
με τθν εποχι του χρόνου, μζςα ςτθν τςάντα τουσ  για τυχόν ατυχιματα.  

 
Αυτοεξυπηρζτηςη / Χρήςη τουαλζτασ 
 
Σο νθπιαγωγείο είναι μια οργανωμζνθ ςχολικι δομι που διζπεται από κανόνεσ και ρουτίνεσ 

που πζραν των διδακτικϊν – μακθςιακϊν ςτόχων, ςκοπό ζχουν να καλλιεργιςουν και να 
ενιςχφςουν τον βακμό αυτονομίασ και αυτόεξυπθρζτθςθσ των μικρϊν μακθτϊν. Ζτςι λοιπόν οι 
μακθτζσ του νθπιαγωγείο, ερχόμενοι ςτο ςχολείο, κα πρζπει να παρουςιάηουν ζναν ςθμαντικό 
βακμό αυτονομίασ και αυτοεξυπθρζτθςθσ ςε μια ςειρά από δεξιότθτεσ. Φυςικά κάκε παιδί ζχει 
τουσ δικοφσ του ρυκμοφσ ανάπτυξθσ και τθ δικι του ιδιοςυγκραςία και το προςωπικό 
οικογενειακό του περιβάλλον οφείλει να υποςτθρίηει και να ενιςχφει και ςε καμία περίπτωςθ να 
δυςχεραίνει τθν ανάπτυξι του. Θ ςυμβολι των γονζων είναι απαραίτθτθ προκειμζνου τα νιπια 
να είναι εξοικειωμζνα με ςυνικειεσ, που διευκολφνουν τθν προςαρμογι ςτο ςχολικό 
περιβάλλον. 

 
1. Διαδικαςία φαγθτοφ: Σα παιδιά ςτο νθπιαγωγείο τρϊνε μόνα τουσ. Θ βοικεια που τουσ 

δίνεται είναι διακριτικι και με ςκοπό να οδθγθκοφν ςε αυτονομία. Για αυτό λοιπόν, κα πρζπει να 
είναι ιδθ εξοικειωμζνα ςτθν χριςθ κουταλιοφ και πιρουνιοφ, ςτο άνοιγμα και το κλείςιμο του 
δοχείου φαγθτοφ, ςτθν χριςθ ποτθριοφ και παγουριοφ, ςτο δίπλωμα τθσ πετςζτασ. 

 
2. Αυτοεξυπθρζτθςθ: το νθπιαγωγείο τα παιδιά εξυπθρετοφνται απολφτωσ μόνα τουσ, χωρίσ 

τθ βοικεια κάποιου ενιλικα μζςα ςτθν τουαλζτα. Αν το παιδί ςασ δυςκολεφεται ςτθν χριςθ τθσ, 
κα πρζπει να ξεκινιςετε άμεςα τθν αγωγι τουαλζτασ. υνικωσ οι μεγάλεσ περίοδοι διακοπϊν, 
όπωσ το καλοκαίρι, είναι μια καλι ευκαιρία να δουλζψετε τθ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα. 

 
  3. Ροφχα και παποφτςια: Μια ακόμθ δεξιότθτα που κα πρζπει να ζχουν κατακτιςει, ωσ ζνα 
βακμό τουλάχιςτον, είναι να μποροφν να βάλουν και να βγάηουν το μπουφάν και τα παποφτςια 
τουσ και να ανεβάηουν και να κατεβάηουν τα ροφχα τουσ κατά τθ χριςθ τθσ τουαλζτασ. Για αυτό 
το λόγο καλό κα ιταν να κάνετε αρκετι εξάςκθςθ ςτο ςπίτι (ειδικά αν κάποιο ροφχο είναι 
καινοφργιο και δφςκολο να φορεκεί) και να προτιμάτε ροφχα χωρίσ φερμουάρ, άνετα παντελόνια 
(κολάν, φόρμεσ) και μπλουηάκια, παποφτςια με αυτοκόλλθτα ςκρατσ και όχι κορδόνια. 

 
4. Ψείρεσ :  Αναπόφευκτεσ είναι οι ψείρεσ και ςτο Νθπιαγωγείο. Για τυχόν κροφςματα, 

φροντίςτε για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςι τουσ και ενθμζρωςι μασ! Καλό είναι τα παιδιά να 
κακαρίηονται και φςτερα να επιςτρζφουν ςτο ςχολείο.  

 
Ονομαςτικζσ εορτζσ – γενζθλια 
 
Οι γιορτζσ και τα γενζκλια των μικρϊν μακθτϊν αποτελοφν μζροσ του προγράμματοσ, κακϊσ 

είναι αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ ηωισ των παιδιϊν 
Επιτρζπονται  μόνο  κεικ ςπιτικά. Μποροφν επίςθσ οι γονείσ να χρθςιμοποιιςουν 

εναλλακτικοφσ τρόπουσ κεράςματοσ π.χ μικρά δωράκια, προςφορά ενόσ βιβλίου ι επιτραπζηιου 
παιχνιδιοφ ι μαρκαδόρων ςτθ ςχολικι μονάδα.  

 
χολική ιςτοςελίδα 
 



Σο ςχολείο διακζτει και λειτουργεί επίςθμθ ιςτοςελίδα κα  
 Για κάκε άλλθ ιςτοςελίδα που εμφανίηεται με τα ςτοιχεία του ςχολείου μασ ςτο Διαδίκτυο θ 

Προϊςταμζνθ και το προςωπικό δε φζρουν καμία ευκφνθ.  
Τπεφκυνοσ για τθ διαχείριςθ των παραπάνω επίςθμων ιςτότοπων είναι θ Προϊςταμζνθ του 

νθπιαγωγείου. Θ Προϊςταμζνθ και όλο το προςωπικό μεριμνά για τθν αςφάλεια των ευαίςκθτων 
προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν ςτο Διαδίκτυο και ακολουκεί τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του ΠΔ. 
τθν αρχι τθσ χρονιάσ γνωςτοποιείται ςτουσ γονείσ ( φζτοσ λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν ζγινε 
μζςω ιςτοςελίδασ) πρακτικό του .Δ. ςχετικά με τον κανονιςμό που ακολουκεί το ςχολείο ωσ 
προσ τθν αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο. 

 
Βοηθητικό προςωπικό 
 

Θ κακαρίςτρια οφείλει να βρίςκεται ςτο ςχολείο ςτο κακοριςμζνο ωράριο τθσ με τθν 
προβλεπόμενθ ενδυμαςία και να αςκεί ςχολαςτικά τα κακικοντά τθσ. 
Θ κακαρίςτρια οφείλει να αςφαλίηει κάκε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τουσ μακθτζσ και να 
κρατά τθν αποκικθ τθσ πάντα κλειδωμζνθ. 
Απευκφνεται ςτθν προϊςταμζνθ για τα τυχόν προβλιματά τθσ και δζχεται παρατθριςεισ και 
εντολζσ για το ζργο τθσ μόνο από αυτιν. 
Οι εκπαιδευτικοί δεν απευκφνονται ςτθν κακαρίςτρια για ό,τι ςχετίηεται με το ζργο τθσ αλλά 
αναφζρουν τισ παρατθριςεισ τουσ ςτθν προϊςταμζνθ για τα περαιτζρω. 
 Θ κακαρίςτρια οφείλει να απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ με τον δζοντα 
ςεβαςμό και να περιορίηεται αυςτθρά ςτα κακικοντά τθσ. 
 
 

 Άρθρο 4. Επικοινωνία και Συνεργαςία Γονζων/Κηδεμόνων-Σχολείου  

Ι. Σημαςία τησ επικοινωνίασ και τησ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ 
 

Πολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του Νθπιαγωγείου και του κλίματοσ 
που δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν και με τον φλλογο Γονζων. Θ εμπιςτοςφνθ του 
παιδιοφ ςτο ςχολείο ενιςχφεται από τθ κετικι ςτάςθ των γονζων/κθδεμόνων προσ το χολείο και 
τον εκπαιδευτικό και αποτελεί ζναν ιδιαίτερα ςθμαντικό παράγοντα  για τθν υγιι γνωςτικι, 
ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. Θ ςυνεργαςία μεταξφ ςχολείου και 
οικογζνειασ χτίηεται ςταδιακά και απαιτεί χρόνο, ενζργεια διάκεςθ και ςυςτθματικι προςπάκεια 
κι από τισ δφο πλευρζσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ αποδοτικισ ςυνεργαςίασ των 
εκπαιδευτικϊν με τουσ γονείσ κεωρείται θ δθμιουργία κλίματοσ αμοιβαίου ςεβαςμοφ και 
εμπιςτοςφνθσ.  

Για οποιοδιποτε αίτθμά τουσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ απευκφνονται ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό τθσ 
τάξθσ. ε περίπτωςθ που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτι λφςθ ι ςυνεννόθςθ, απευκφνονται ςτθν 
Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου. 

 
ΙI. Διαδικαςίεσ ενημζρωςησ και επικοινωνίασ χολείου και γονζων/κηδεμόνων 
 

Οι ςυναντιςεισ για ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ     
προγραμματίηονται με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων: 
o τθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ, όπου λαμβάνει χϊρα ενθμζρωςθ για ηθτιματα που 

αφοροφν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 
o το τζλοσ κάκε τριμινου πραγματοποιείται παιδαγωγικι ςυνάντθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ 

τθσ τάξθσ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, προκειμζνου να ενθμερωκοφν 
για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. 

o Κάκε φορά που ο/θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ κρίνει αναγκαία μια ζκτακτθ ςυνάντθςθ. 



o Κάκε φορά που ο γονζασ / κθδεμόνασ κρίνει αναγκαία μια ζκτακτθ ςυνάντθςθ. 
o Σθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ. 
o Πίνακασ ανακοινϊςεων, ο οποίοσ απευκφνεται ςτουσ γονείσ. 
o Γραπτι επικοινωνία μζςω ανακοινϊςεων, φυλλαδίων που μοιράηονται ςε κάκε παιδί 
o Γραπτά μθνφματα (e-mail) 

 
o Διαδικτυακόσ ιςτότοποσ  

 
 

Θ είςοδοσ των γονζων/κθδεμόνων ςτο ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο κατά τισ 
προβλεπόμενεσ ϊρεσ ςυναντιςεων με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων. 

Οι γονείσ-κθδεμόνεσ οφείλουν να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ και να 
ενθμερϊνουν άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ για κάκε αλλαγι, ϊςτε το Νθπιαγωγείο να ζχει τα 
ιςχφοντα τθλζφωνά τουσ και τισ ζγκυρεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ για τθν αποςτολι 
ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων ι/και υπεφκυνων δθλϊςεων για τθν πραγματοποίθςθ 
εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων/δράςεων/εκδθλϊςεων κ.λπ..  

Επίςθσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ κα πρζπει τακτικά να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του 
Νθπιαγωγείου, ι να αξιοποιοφν κάκε πρόςφορο μζςο επικοινωνίασ που παρζχεται από το 
Νθπιαγωγείο και να ενθμερϊνονται για τα κζματα του Νθπιαγωγείου. Σζλοσ, οι 
γονείσ/κθδεμόνεσ ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να ζχουν φροντίςει είτε οι ίδιοι ι πρόςωπα 
που ζχουν εξουςιοδοτιςει να είναι άμεςα διακζςιμοι. 

 

III. Σφλλογοσ Γονζων και Κηδεμόνων 

  Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν κάκε χολείου ςυγκροτοφν τον φλλογο Γονζων 
& Κθδεμόνων, που φζρει τθν επωνυμία του ςχολείου και ςυμμετζχουν αυτοδικαίωσ ςε αυτόν. Ο 
φλλογοσ Γονζων & Κθδεμόνων είναι ζνασ ςθμαντικόσ κεςμόσ, αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
χολικισ Κοινότθτασ και για αυτό είναι ςθμαντικι θ ςυμμετοχι όλων των γονζων/κθδεμόνων.   
  Βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τον Διευκυντι/Διευκφντρια, Προϊςτάμενο/Προϊςτάμενθ, τον 
φλλογο Διδαςκόντων του ςχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/τθν Πρόεδρο τθσ χολικισ 
Επιτροπισ του οικείου Διμου. 

 
IV. χολικό υμβοφλιο 

 

ε κάκε ςχολικι μονάδα λειτουργεί το χολικό υμβοφλιο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν ο φλλογοσ 
Διδαςκόντων, το Διοικθτικό υμβοφλιο του υλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων και ο εκπρόςωποσ τθσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Ζργο του χολικοφ υμβουλίου είναι θ ςυμβολι του ςτθ διαςφάλιςθ τθσ 
εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Σο χολικό υμβοφλιο λειτουργεί ςυνεργατικά και 
προτείνει παρεμβάςεισ για τθν επίλυςθ κεμάτων που αφοροφν ςτθν υγιεινι, ςτθν αςφάλεια και 
ςτθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο ςχολικό χϊρο κακϊσ και ςε ηθτιματα βελτίωςθσ τθσ 
υλικοτεχνικισ υποδομισ του Νθπιαγωγείου. 

 
V. Η ςημαςία τησ ςυνεργαςίασ όλων 

 

Ζνα ανοιχτό ςτθν κοινωνία, ςυνεργατικό και δθμοκρατικό ςχολείο ζχει ανάγκθ από τθ 

ςφμπραξθ όλων των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ − μακθτϊν/μακθτριϊν, εκπαιδευτικϊν, 

Προϊςταμζνθσ, υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, χολικισ Επιτροπισ, Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ − 

προκειμζνου να επιτφχει ςτθν αποςτολι του. 

 Άρθρο 5: Πολιτική του ςχολείου προςταςίασ από πιθανοφσ κινδφνουσ   

Αντιμετϊπιςη ζκτακτων αναγκϊν 
 

Οι φυςικζσ καταςτροφζσ παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ τα τελευταία χρόνια με ποικίλεσ 



ςυνζπειεσ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Οι ςχολικζσ μονάδεσ, ωσ λειτουργικοί χϊροι 

φιλοξενίασ και δραςτθριοποίθςθσ ευάλωτθσ ομάδασ του πλθκυςμοφ, απαιτοφν αυξθμζνο βακμό 

ετοιμότθτασ ζναντι των κινδφνων αυτϊν. 

Θ απρόβλεπτθ ι περιςταςιακι κρίςθ είναι αυτι που ςυνδζεται ευκζωσ με τθν ανάγκθ 
εκπόνθςθσ ενόσ ςχεδίου διαχείριςισ τθσ. Σα κρίςιμα ςυμβάντα χριηουν ζγκαιρων και ζγκυρων 
ενεργειϊν ανταπόκριςθσ. Θ ζγγραφθ και οργανωμζνθ αποτφπωςθ αυτϊν, ςε επίπεδο ςχολικισ 
μονάδασ, ςυνιςτά το πρωτόκολλο - ςχζδιο διαχείριςθσ κρίςεων. Σα οφζλθ ενόσ τζτοιου ςχεδίου 
ζγκεινται ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ και τθσ ψυχικισ υγείασ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του ςχολείου: 
   Οι φάςεισ του ςχεδίου υλοποίθςθσ τθσ διαχείριςθσ κρίςεων είναι οι εξισ: 

1. Προςδιοριςμόσ τθσ κρίςθσ - γεγονότοσ (π.χ. πλθμμφρα, πυρκαγιά). 

2. Επίπεδο αντιμετϊπιςθσ. 

3. Ειδοποίθςθ - ενθμζρωςθ όςων εμπλζκονται ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ. 

    4. Επιλογι τρόπου και πλαιςίου ενθμζρωςθσ των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν και φορζων, των 

γονζων και κθδεμόνων. 

       5. Αξιολόγθςθ διαχείριςθσ τθσ κρίςθσ.  

 

   τθν αρχι κάκε ςχολικισ χρονιάσ ορίηεται με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων Αρχθγόσ 

Πολιτικισ Άμυνασ κακϊσ και Προςωπικό Πολιτικισ Άμυνασ που ζχουν ωσ αποςτολι τθν 

προςταςία των εργαηομζνων και των φοιτοφντων μακθτϊν/τριϊν ςτο ςχολείο, του αρχειακοφ 

υλικοφ και του εξοπλιςμοφ ςε περιπτϊςεισ εκδιλωςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν. 

Για τθν προςταςία από ςειςμοφσ και ακραία φυςικά φαινόμενα ζχει επικαιροποιθκεί το 
χζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ του ειςμικοφ Κινδφνου ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ 
χρονιάσ.  Επίςθσ υλοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

Θ Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ και ςε ςυνεργαςία με τον 
φλλογο Διδαςκόντων, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν 
αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. Επίςθσ, ενθμερϊνουν τουσ 
μακθτζσ/μακιτριεσ για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των 
φαινομζνων αυτϊν. 

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. 

Σζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι εκπαιδευτικοί, θ 
Προϊςταμζνθ, οι μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, 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 τθσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Χϊροσ ςυγκζντρωςησ ςε περίπτωςη ανάγκησ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ειδικό ςχζδιο αποχϊρηςησ λόγω ζκτακτων ςυνθηκϊν 

ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί ςχζδιο 
διαφυγισ και πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ.Δυο αςκιςεισ ςειςμοφ 
πραγματοποιοφνται ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ και όλο το διάςτθμα υπενκυμίηεται ςτα 
παιδιά θ ανάγκθ πλιρθσ ετοιμότθτασ. 

 

 

 

 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ  ΠΡΟΣΑΙΑ ΛΟΓΩ Covid-19 

 

Σο ςχολείο για τθν ςχολικι χρονιά 2020-2021 εφαρμόηει τα ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΘΜΕΝΑ  υγειονομικά 
πρωτόκολλα του ΕΟΔΤ, τα οποία είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
Χανίων. 

 

1.Χρήςη μάςκασ : Σο εκπαιδευτικό και άλλο  προςωπικό  των  Νθπιαγωγείων κακϊσ και τα 
παιδιά υποχρεωτικά φοράνε προςτατευτικι  μάςκα   ςε όλουσ του εςωτερικοφσ χϊρουσ και 
εξωτερικοφσ χϊρουσ του νθπιαγωγείου και κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων  ε κάκε αίκουςα 
ζχει οριςτεί μζροσ για μικρά διαλείμματα μάςκασ ϊςτε να επζρχεται αποφόρτιςθ των παιδιϊν και 



να ενιςχφεται θ ςωςτι χριςθ τθσ μάςκασ. Σα παιδιά δεν φοράνε μάςκα κατά τθν διάρκεια του 
φαγθτοφ, τθσ ζντονθσ γυμναςτικισ  και κατά τθν διάρκεια τθσ  χαλάρωςθσ /φπνο.  

Θ χριςθ τθσ μάςκασ είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ μακθτζσ και θ είςοδόσ τουσ ςτο ςχολείο 
χωρίσ αυτιν δε μπορεί να επιτραπεί. ε περίπτωςθ που οι μάςκεσ που διακζτει είναι λίγεσ ι 
λερωκοφν, μθ παρζχοντασ του κάλυψθ ωσ το τζλοσ του προγράμματοσ, δίνουμε ςτα παιδιά 
κακαρι μάςκα και υπενκυμίηουμε να ζχουν πάντα ςτισ τςάντεσ τουσ  δυο τουλάχιςτον. 

 Σο ςχολείο μασ αποτελείται από μια αίκουςα και ζχουμε ταξινομιςει ζτςι τα τραπζηια ϊςτε να 
κάκονται ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ  ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ  για τθν αποφυγι διαςποράσ του 
κορονοιοφ 

 

3.Ωρολόγιο πρόγραμμα – διδαςκαλία : Ζχουν γίνει όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκοφν οι ϊρεσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων που προβλζπεται ςτο ωρολόγια 
προγράμμα: Κάκε παιδί κα ζχει τα δικά του χρϊματα, μολφβι, κόλλα, ψαλίδι ςτθ δικι του 
μολυβοκικθ και δεν τα μοιράηεται. 

Θα υπάρξει ευελιξία ςτθν εφαρμογι του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κυρίωσ ωσ προσ τουσ 
χϊρουσ υλοποίθςισ του (εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ), εκμεταλλευόμενοι ςτο μζγιςτο τισ 
δυνατότθτεσ που δίνονται μζςα από τα ΑΠ/ΔΕΠΠ. Θα προςπακοφμε να περνάμε όςο 
περιςςότερο χρόνο γίνεται ςτθν αυλι και όςο μασ το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ και ο καιρόσ. 

 Δεν πραγματοποιοφνται εκδρομζσ και εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ. Διδακτικζσ επιςκζψεισ και 
περίπατοι αν χρειαςτεί να γίνουν ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι δράςεων κα 
διεξάγονται με υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ. Επίςθσ οι γιορτζσ κα γίνονται χωρίσ παρουςία γονζων 
ανά τμιμα. 

 

4.Καθαριότητα και κανόνεσ υγιεινήσ : Ζχει λθφκεί μζριμνα  ϊςτε να λαμβάνονται όλα τα 
κατάλλθλα μζτρα αςφάλειασ και προφφλαξθσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τον 
φυςικό αεριςμό τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ, τθν αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ και τθν τιρθςθ των 
οδθγιϊν καλισ υγιεινισ χεριϊν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Τγείασ του 
Τπουργείου Τγείασ και του Ε.Ο.Δ.Τ.  

Πιο ςυγκεκριμζνα : 

Α. Ο κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ τθσ  τάξθσ γίνεται μία φορά κατά τθν διάρκεια του πρωινοφ 
υποχρεωτικοφ προγράμματοσ, μια φορά ςτθν διάρκεια του διαλείμματοσ,μια φορά πριν και μετά 
το φαγθτό μια φορά πριν τθν χαλάρωςθ/φπνο και άλλθ μία μετά το πζρασ τθσ λειτουργίασ του 
ολοιμερου, από τισ κακαρίςτριεσ του ςχολείου.  

Β. Κάκε μζρα ,τα παιχνίδια που χρθςιμοποιοφνται κα κακαρίηονται και απολυμαίνονται, ϊςτε 
να είναι ζτοιμα προσ χριςθ, για το τμιμα τθσ επόμενθσ μζρασ (παιχνίδια που δεν μποροφν να 
πλυκοφν ζχουν αποςυρκεί από τθν τάξθ).Επίςθσ τα ζπιπλα (καρζκλεσ και τραπεηάκια,πόμολα από 
πόρτεσ ,βιβλιοκικθ , όλα κακαρίηονται επιμελϊσ. 

Γ. Θ αίκουςα κα αερίηεται πλιρωσ για τουλάχιςτον 15 λεπτά πριν τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ 
του νθπιαγωγείου.  Σα παράκυρα τθσ τάξθσ κα παραμζνουν πλιρωσ ανοικτά για τουλάχιςτον 15 
λεπτά κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων και των ςχολικϊν γευμάτων κακϊσ και μετά τθν 
αποχϊρθςθ των μακθτϊν.  Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων, τα παράκυρα τθσ αίκουςασ κα  
ανοίγουν πλιρωσ τουλάχιςτον για 5 λεπτά ανά 20λεπτο, ϊςτε να ανανεϊνεται πλιρωσ ο 
εςωτερικόσ αζρασ. 

 

Δ. Οι μακθτζσ/τριεσ με ευκφνθ του/τθσ νθπιαγωγοφ κα πλζνουν τα χζρια τουσ ανά τακτά 
χρονικά διαςτιματα και κα χρθςιμοποιοφν αντιςθπτικό όταν χρειάηεται.  

 

Ε. Θ νθπιαγωγόσ του κάκε τμιματοσ κα εκπαιδεφει τουσ μακθτζσ/τριεσ ςτθ ςωςτι χριςθ τθσ 
μάςκασ και ςτθ χριςθ αντιςθπτικοφ διαλφματοσ κάκε φορά που κα αλλάηουν αντικείμενο 
εναςχόλθςθσ ςτα κζντρα ενδιαφζροντοσ. Επίςθσ  κα επιβλζπει τθ χριςθ ατομικϊν υλικϊν 



(μαρκαδόροι, ψαλίδι, κόλλα, μολφβι, γόμα, κλπ), όπου αυτό είναι εφικτό.  

ΣΤ. Θ χριςθ των χωρϊν ατομικισ υγιεινισ (τουαλζτεσ, νιπτιρεσ), γίνεται  τμθματικά από 
ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ παιδιϊν. Κακαρίηονται κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ δφο φορζσ. Οι 
τουαλζτεσ κα αερίηονται ςυνεχϊσ και πλιρωσ, .  τθ διάρκεια τθσ θμζρασ δεν κα ειςζρχεται 
κανζνασ ςτο χϊρο του ςχολείου και αν ςυμβεί αυτό κα ενθμερϊνεται λεπτομερϊσ το Θμερολόγιο 
χολικισ Ηωισ. 

 

5. Υπεφθυνοσ covid 19 και αίθουςα covid:  φμφωνα το με αρικμό πρωτ. 120125/2020 
ζγγραφο του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (ΤΠΑΙΘ) με Θζμα  «Διαβίβαςθ 
Πρωτοκόλλου Διαχείριςθσ φποπτων ι επιβεβαιωμζνων περιςτατικϊν λοίμωξθσ COVID_19» 
ορίηονται  υπεφκυνοι διαχείριςθσ covid- 19 οι εκπαιδευτικοί : Σηατηάνθ  Ελζνθ και αναπλθρϊτρια θ 
Πιλάτου Νεκταρία. 

Με απόφαςθ του υλλόγου διδαςκόντων  οι νθπιαγωγοί ανά βάρδια κα παρζχουν βοικεια 
όπου χρειαςτεί τθρϊντασ τα μζτρα υγιεινισ και προςταςίασ κακϊσ ςτο νθπιαγωγείο δεν είναι 
εφικτό θ νθπιαγωγόσ υπεφκυνθ covid , να αφιςει τθν τάξθ τθσ για να προςφζρει  τισ υπθρεςιεσ τθσ 
ςτο /α παιδί/ιά που κα χρειαςτεί. Επίςθσ κρίνεται αναγκαία θ άμεςθ επιμόρφωςθ – ενθμζρωςθ 
από ειδικοφσ όχι μόνο των οριςμζνων  υπευκφνων αλλά όλων των εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ 
μονάδοσ. φμφωνα με  το άρκρο 6 παράγραφοσ 11 του Αρικμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 οι υπεφκυνοι 
covid  εκπαιδεφουν το προςωπικό ςχετικά με τθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ και τθ διαχείριςθ φποπτων 
κρουςμάτων λοίμωξθσ και, ςε περίπτωςθ κροφςματοσ, ακολουκοφν  το πρωτόκολλο διαχείριςθσ 
κροφςματοσ του ΕΟΔΤ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ άμεςα τον ΕΟΔΤ, τα αρμόδια ςτελζχθ 
εκπαίδευςθσ, τα οποία με τθ ςειρά τουσ ενθμερϊνουν τθ Γενικι Γραμματεία Πρωτοβάκμιασ, 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ.  

φμφωνα με τα παραπάνω ο φλλογοσ διδαςκόντων ορίηει τθν αίκουςα τθσ  κουηίνασ ωσ 
αίκουςα διαχείριςθσ κρουςμάτων covid- 19  κακϊσ ο χϊροσ είναι πολφ μικρόσ και δεν ζχει άλλεσ 
αίκουςεσ.    ε  περίπτωςθ ανάγκθσ, κα οδθγείται  και κα παραμζνει εκεί μζχρι τθ μεταφορά του 
ςε ςχετικό χϊρο παροχισ υγείασ, οποιοδιποτε άτομο εμφανίςει ςυμπτϊματα ςυμβατά με COVID-
19 μζςα ςτο νθπιαγωγείο. το ςυγκεκριμζνο χϊρο υπάρχουν χειρουργικζσ μάςκεσ, γάντια, 
αλκοολοφχο αντιςθπτικό, χάρτινα υποςζντονα,  για τθν εφαρμογι όλων των προβλεπόμενων 
μζτρων προςταςίασ και υγιεινισ.  

  Σο νθπιαγωγείο για τθν προςταςία μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ζχει εφοδιαςτεί  με τα 
παρακάτω: 

• Αντιςθπτικά αλκοολοφχα διαλφματα για κάκε τάξθ 

• Τγρά κρεμοςάπουνα για τισ τουαλζτεσ 

• Χειροπετςζτεσ για τισ τουαλζτεσ  

• Κοινά κακαριςτικά και απολυμαντικά κατάλλθλα για τθν απολφμανςθ επιφανειϊν με δράςθ 
κατά του ιοφ (οικιακι χλωρίνθ και αλκοολοφχα διαλφματα με τουλάχιςτον 70% αλκοόλθ). 

• Χειρουργικζσ και μθ ιατρικζσ μάςκεσ (για επείγουςεσ καταςτάςεισ) 

• Γάντια, κυρίωσ για το προςωπικό κακαριότθτασ, χάρτινα υποςζντονα, ψθφιακό κερμόμετρο 
πυρετοφ υπερφκρων. 

   

6. Συνεδριάςεισ ςυλλόγου διδαςκόντων 

Ωσ χϊροσ ςυνεδρίαςθσ των εκπαιδευτικϊν ορίηεται το γραφείο ι ο προαφλιοσ χϊροσ όταν ο 
καιρόσ το επιτρζπει ϊςτε να  τθρθκοφν οι κατάλλθλεσ αποςτάςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν.  Ο 
ςφλλογοσ διδαςκόντων και θ Προϊςταμζνθ είναι υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ των παραπάνω 
μζτρων. Λεπτομερείσ οδθγίεσ λειτουργίασ  κανόνων και οδθγιϊν του ΕΟΔΤ ζχουν ςταλεί ςτουσ 
γονείσ των μακθτϊν μζςω email. 

. Άρθρο 6: Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ- Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ τησ εφαρμογήσ του  

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίη  εται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ ςφγχρονεσ 
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