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   Τν ζρνιείν είλαη ν ρώξνο όπνπ νη καζεηέο πεξλνύλ πνιιέο ώξεο θαζεκεξηλά. 
Μαζαίλνπλ, παίδνπλ, ραίξνληαη, δεκηνπξγνύλ, ζπλεξγάδνληαη. Πνιιέο θνξέο 
όκσο αληηκεησπίδνπλ θαη δπζθνιίεο. 
   Η ζρνιηθή δσή θαιό είλαη λα ξπζκίδεηαη από θάπνηνπο θαλόλεο, νη νπνίνη 
βνεζνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί 
απνηειεζκαηηθόηεξα σο κηα αζθαιήο θνηλόηεηα κάζεζεο. 
   Γηα ην ζθνπό απηό ζπληάζζεηαη ν Καλνληζκόο Δζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Νεπηαγσγείνπ καο ( ΦΔΚ 111/12-6-2020 θαη ΦΔΚ 491/9-2-2021),ν νπνίνο είλαη 
πιήξσο ελαξκνληζκέλνο κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζρνιείνπ. Ο εζσηεξηθόο θαλνληζκόο ηνπ 2νπ λεπ. Γηάλλνπιεο έρεη αξηζκό 
πξάμεο  1   θαη ζπληάρζεθε   27-10-2021. 
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        Όξακά καο είλαη λα έρνπκε έλα ζρνιείν γεκάην ρακόγεια. Δθπαηδεπηηθνί 
θαη καζεηέο λα έξρνληαη θαη λα θεύγνπλ θαζεκεξηλά κε ραξά. 
      Γη απηό ζηόρνο ηνπ  καο είλαη ε πξνζθνξά πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζε έλα 

αζθαιέο, επράξηζην θαη δεκηνπξγηθό πεξηβάιινλ πινύζην ζε εξεζίζκαηα, 

γλώζεηο θαη εκπεηξίεο.  

   Τα παηδηά λα γεύνληαη ηελ επηηπρία θαη ηε ραξά ηεο κάζεζεο, κέζα ζε έλα 

θιίκα αζθάιεηαο, απνδνρήο, αγάπεο θαη ζπλεξγαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί λα 

απνιακβάλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  θαη λα ιακβάλνπλ ηελ κέγηζηε 

ηθαλνπνίεζε από απηή. Πξσηαξρηθό κέιεκά καο είλαη ε νιόπιεπξε αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνύ ζε όινπο ηνπο ηνκείο (γλσζηηθό, θνηλσληθό, ζπλαηζζεκαηηθό θαη 



θηλεηηθό ηνκέα), κε γλώκνλα ηνλ ξπζκό αλάπηπμεο θαη ηε κνλαδηθόηεηα ηνπ 

θάζε παηδηνύ μερσξηζηά.  

Σε απηή καο ηελ πξνζπάζεηα επηδηώθνπκε ώζηε ν γνλέαο λα είλαη ζηελόο 
ζπλεξγάηεο θαη ζύκκαρόο καο νύησο ώζηε λα ζπκβάιινπκε καδί ζηελ 
αλάπηπμε ησλ παηδηώλ ηνπο, ησλ δηθώλ καο παηδηώλ.                      
Δπγαζηήπια δεξιοηήηυν                                                                           
Κατά τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ και το αργότερο ζωσ 30 Σεπτεμβρίου εκάςτου ζτουσ, ςτο πλαίςιο του 
ετιςιου προγραμματιςμοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ, πραγματοποιείται ειδικι ςυνεδρίαςθ του Συλλόγου 
Διδαςκόντων για τον κακοριςμό του ετιςιου Σχεδίου Δράςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ αναφορικά με τα 
Εργαςτιρια Δεξιοτιτων.                                                                                                                                                      
Οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί για τθ διδαςκαλία των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων ςχεδιάηουν τα αντίςτοιχα 
Προγράμματα Καλλιζργειασ Δεξιοτιτων. Ο ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει υποχρεωτικά τθν υλοποίθςθ των 
τεςςάρων (4) Θεματικών Ενοτιτων και δφναται να περιλαμβάνει από 20 ωσ 28 Προγράμματα Καλλιζργειασ 
Δεξιοτιτων, δθλαδι 5 ζωσ 7 εβδομάδεσ ανά Θεματικι Ενότθτα.   
Σθνπόο ηωλ «Εξγαζηεξίωλ δεμηνηήηωλ» είλαη ε ελίζρπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ήπηωλ δεμηνηήηωλ, 

δεμηνηήηωλ δωήο θαη δεμηνηήηωλ ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο ζηηο καζήηξηεο θαη ζηνπο καζεηέο. 

Σηνπο επηκέξνπο ζηόρνπο ηωλ Εξγαζηεξίωλ Δεμηνηήηωλ είλαη ε κάζεζε κέζω  νκαδνζπλεξγαηηθήο,  

δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθά αλαζηνραδόκελεο  δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, ε ελίζρπζε ηωλ δεμηνηήηωλ 

δωήο, δηακεζνιάβεζεο θαη ππεπζπλόηεηαο,                                                                                                        
                     Η εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο:                                      

Οη Δξαζηεξηόηεηεο ζηελ αγγιηθή γιώζζα εληάζζνληαη ζην εθπαηδεπηηθό 
πξόγξακκα θαη ζην ΕΩΠ ηνπ Νεπηαγωγείνπ θαη πινπνηνύληαη ζηελ πξωηλή 
ιεηηνπξγία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο δηδαθηηθέο ώξεο πνπ νξίδνληαη γηα ηηο 
«Οξγαλωκέλεο Δξαζηεξηόηεηεο θαη δηεξεπλήζεηο κε βάζε ην ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ». Οη 
Δξαζηεξηόηεηεο ζηελ αγγιηθή γιώζζα πινπνηνύληαη ππνρξεωηηθά ζε δύν (2) 
δηδαθηηθέο ώξεο εβδνκαδηαίωο, θαηαλεκεκέλεο δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα, θαηά 
ηε δηάξθεηα ηωλ νπνίωλ νη καζεηέο/ηξηεο αιιειεπηδξνύλ κε έλαλ/κία εθπαηδεπηηθό 
θιάδνπ ΠΕ06 Αγγιηθήο Φηινινγίαο παξνπζία ηνπ/ηεο Νεπηαγωγνύ. 

Σθνπόο ηεο ελζωκάηωζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζην Νεπηαγωγείν είλαη ν 
εκπινπηηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγωγείνπ - κεζνδνινγηθά θαη ζεκαηηθά 
- ζε ζρέζε κε ηε γιωζζηθή θαη νιόπιεπξε αλάπηπμε ηωλ λεπίωλ γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο πνιπγιωζζηθήο επίγλωζεο, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλωλίαο θαη ηε 
δηακόξθωζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ελεξγνύ πνιίηε ζηε ζύγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή 
θνηλωλία. 

 
1. Πποζέλεςζη – παπαμονή ζηο σολείο και αποσώπηζη από αςηό 
 
     Η έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ζην ζρνιείν θαζώο θαη ε 
ηαθηηθή θαη αλειιηπήο θνίηεζε απνηεινύλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 
    Τν Νεπηαγσγείν εθαξκόδεη ην Ωξνιόγην Πξόγξακκα, όπσο απηό νξίδεηαη 
από ηηο εγθπθιίνπο ηνπ ΥΠΑΙΘ  θαη ππνβάιιεηαη θάζε αξρή ηνπ ζρνιηθνύ 
έηνπο πξνο έγθξηζε ζηνλ Πξντζηάκελν εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ ηεο νηθείαο 
Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  
 
Πποζέλεςζη  ζηο ζσολείο 
 



   Η άθημε ησλ παηδηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ ην βαζηθό ππνρξεσηηθό 
πξόγξακκα θαη ην πξναηξεηηθό νινήκεξν είλαη 8.15 -8.30π.μ. Τα παηδηά ηνπ 
νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δήισζαλ ην ηκήκα πξόσξεο ππνδνρήο 
έξρνληαη ζηιρ 7.45-8.00π.μ. 
   ηο διάζηημα από ηιρ 8.00π.μ. μέσπι ηιρ 8.15 π.μ. δεν γίνεηαι η 
πποζέλεςζη κανενόρ παιδιού και  η πόπηα ηος νηπιαγυγείος είναι 
κλειδυμένη. 
    Για ηην αποθςγή ζςνυζηιζμού λόγυ ηος κοπονυιού η πποζέλεςζη 
ηυν παιδιών γίνεηαι από διαθοπεηική είζοδο για κάθε ημήμα. 
   Οη λεπηαγσγνί ππνδέρνληαη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζηελ είζνδν ηνπ 
Σρνιείνπ θαη νη γνλείο/θεδεκόλεο-ζπλνδνί απνρσξνύλ.  Σε θακία πεξίπησζε 
δελ ηα αθήλνπλ ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ γηα λα εηζέιζνπλ κόλα ηνπο. 
    Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ πξνζέιεπζεο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ δελ 
παξεπξίζθεηαη ρσξίο άδεηα ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαλέλαο επηζθέπηεο.  
    Η ηήπηζη ηος υπαπίος πποζέλεςζηρ είναι ςποσπευηική για όλοςρ 
καθ’ όλη ηη διάπκεια ηος ζσολικού έηοςρ. Σε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο θαη 
κεηά από ελεκέξσζε ηεο λεπηαγσγνύ κπνξεί θάπνην παηδί λα έξζεη λσξίηεξα ή 
αξγόηεξα. 
    Μεηά ηηο 8:30π.κ. ε εμσηεξηθή πόξηα ηεο απιήο ζα είλαη θιεηδσκέλε γηα 
ιόγνπο αζθαιείαο. 
 
Αποσώπηζη από ηο ζσολείο 
 
   Η αποσώπηζη από ηο νηπιαγυγείο γίνεηαι ζηιρ 13.00μ.μ. για 
ηα παιδιά πος παπακολοςθούν ηο βαζικό ςποσπευηικό 
ππόγπαμμα και ζηιρ 16.00 μ.μ. για ηα παιδιά ηος πποαιπεηικού 
ολοήμεπος ππογπάμμαηορ. 
Ππόυπη αποσώπηζη από ηο Ολοήμεπο ππόγπαμμα δεν 
πποβλέπεηαι. 
    Τν σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη ε ππνρξεσηηθόηεηα ηεο θνίηεζεο ησλ παηδηώλ 
πνπ θνηηνύλ ζην νινήκεξν ηκήκα ηεξνύληαη θαζ’ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα 
ηνπ ζρ. έηνπο θαη δελ επηηξέπεηαη πξόσξε απνρώξεζε από απηό. Σε 
πεξίπησζε πνπ ην παηδί ζπκπιεξώζεη πεξηζζόηεξεο από 15 απνπζίεο ζην 
νινήκεξν πξόγξακκα ζε έλαλ κήλα ,νη νπνίεο δελ δηθαηνινγνύληαη από ηαηξηθή 
γλσκάηεπζε , ε θνίηεζή ηνπ ζην νινήκεξν πξόγξακκα δηαθόπηεηαη. 
    Τα παηδηά παξαδίδνληαη κόλν ζηνπο αλαγξαθόκελνπο ενήλικερ ζηελ 
ππεύζπλε δήισζε πξνζέιεπζεο/απνρώξεζεο πνπ ζπκπιήξσζαλ νη γνλείο 
ηνπο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο. Κανέναρ ανήλικορ δελ κπνξεί λα παξαιάβεη 
θάπνην παηδί. 
   Η επζύλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ 
λεπηαγσγείνπ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην γνλέα ή θεδεκόλα. Οη γνλείο/θεδεκόλεο 
είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ην σξάξην ησλ παηδηώλ ηνπο. 
   Οη καζεηέο ζε θακία πεξίπησζε δε θεύγνπλ πξηλ από ηε ιήμε ησλ 
καζεκάησλ. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε απνρώξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ζρνιηθνύ σξαξίνπ (π.ρ. αζζέλεηα), γίλεηαη πάληνηε κε ηε ζπλνδεία γνλέα ή 
θεδεκόλα θαη αθνύ ζπκπιεξώζεη ηελ ζσεηική ςπεύθςνη δήλυζη . 



   Δάλ θάπνηνο γνλέαο/θεδεκόλαο ρξεηαζηεί, γηα εηδηθό ιόγν λα πάξεη ην παηδί 
ηνπ πξηλ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ρξεηάδεηαη λα ελεκεξώζεη εγθαίξσο ηε 
Γηεύζπλζε ηνπ Σρνιείνπ θαη λα ζπκπιεξώζεη ηελ ζσεηική  ςπεύθςνη 
δήλυζη.  
    Η αποσώπηζη ηυν παιδιών λόγυ ηος κοπονυιού γίνεηαι από 
διαθοπεηική έξοδο για κάθε ημήμα. Τπάπσει η δςναηόηηηα ,μεηά από 
ζςνεννόηζη με ηην νηπιαγυγό για ππόυπη αποσώπηζη με ζκοπό να 
εξςπηπεηηθούν οι γονείρ πος έσοςν παιδιά ζηο δημοηικό ζσολείο. 
    Οη γνλείο/θεδεκόλεο πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ παξαιαβή ησλ καζεηώλ 
θαη ησλ καζεηξηώλ, παξακέλνπλ έμσ από ηηο εηζόδνπο ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα 
παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία απνρώξεζεο. Κάζε θαζπζηέξεζε ζηελ 
πξνζέιεπζε ησλ ζπλνδώλ δεκηνπξγεί αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζην παηδί θαη 
εκπνδίδεη ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.  
 
Η θοίηηζη ηυν ππονηπίυν και νηπίυν είναι ςποσπευηική. Η 
αδηθαηνιόγεηε απνπζία ηνπο γηα κεγάιν δηάζηεκα ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλακία 
θνίηεζήο ηνπο ζην δεκνηηθό ζρνιείν. 
   Καιό ζα ήηαλ νη καζεηέο λα κελ απνπζηάδνπλ ρσξίο ζνβαξό ιόγν. Η ειιηπήο 
θνίηεζε νδεγεί ζε θησρά καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεκηνπξγεί 
πξνβιήκαηα ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 
       Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη νη απνπζίεο ησλ παηδηώλ ζην myschool,ην 
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα γηα ηε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ θαη ησλ δηνηθεηηθώλ δνκώλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιεληθή 
επηθξάηεηα. 
 
     Τν ληύζηκν ησλ καζεηώλ πξέπεη λα είλαη αλάινγν κε ηελ επνρή θαη ηηο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δπίζεο λα είλαη άλεην γηα ηελ δηεπθόιπλζή ηνπο ζηελ 
ηνπαιέηα θαη ηα παπνύηζηα ηνπο επθνινθόξεηα (πξνηείλνληαη απηά κε ηα 
ρξηηο-ρξαηο). 
     Σα παιδιά επσόμενα ζηο νηπιαγυγείο θα ππέπει να 
αςηοεξςπηπεηούνηαι ζηην ηοςαλέηα. 
    Κάθε παιδί ειζέπσεηαι ζηο σώπο ηος νηπιαγυγείος θοπώνηαρ 
ζυζηά ηην μάζκα ηος. ηην ηζάνηα θα ςπάπσει μια δεύηεπη μάζκα 
καθαπή για να ηην αλλάξει μεηά ηο δεκαηιανό. 
     Σην δηάιεηκκα καζεηέο θαη λεπηαγσγνί βξίζθνληαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 
θαη δελ παξακέλεη θαλείο κέζα ζηηο αίζνπζεο γηα ηνλ ζσζηό εμαεξηζκό απηώλ. 
Καζ’ όιε ηελ δηάξθεηα πνπ ζα βξίζθνληαη ηα παηδηά ζηηο αίζνπζεο ζα ππάξρεη 
αλνηρηό θάπνην παξάζπξν, ζην κέηξν πνπ δελ ζα επεξεάδεη ηελ θαηάιιειε 
ζεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ αλάινγα κε ηελ επνρή. 
     Σε πεξίπησζε γελεζιίσλ ή γηνξηήο θάπνηνπ παηδηνύ κπνξείηε λα θέξεηε 
θάπνην ζπζθεπαζκέλν θέξαζκα ην νπνίν ζα κνηξαζηεί ζηα παηδηά γηα λα ην 
θάλε ζην ζπίηη.  
 
2. ςμπεπιθοπά μαθηηών/ηπιών - Παιδαγυγικόρ έλεγσορ 
 
     Οη εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο θξνληίδνπλ κε παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο 
κεζόδνπο ώζηε νη καζεηέο /ηξηεο λα: 



 Δπηδεηθλύνπλ ζεβαζκό, κε ηε ζηάζε ηνπο, πξνο θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο 
θνηλόηεηαο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο, 
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 Απεπζύλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθνύο  θαη δεηνύλ ηε βνήζεηά ηνπο, γηα θάζε 
πξόβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί θαη ηνπο δεκηνπξγεί εκπόδην ζηε ζρνιηθή δσή.  

 Πξνζέρνπλ ώζηε λα δηαηεξνύλ θαζαξνύο όινπο ηνπο ρώξνπο θαη δείρλνπλ 
ελδηαθέξνλ γηα ηελ πιηθή πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ.  

 Απνθεύγνπλ ξεηά ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίαο (ζσκαηηθή, 
ιεθηηθή ή ςπρνινγηθή).  

 Πξνζπαζνύλ λα ιύλνπλ ηηο αληηζέζεηο ή δηαθσλίεο κε δηάινγν. 
    Σην λεπηαγσγείν καο δελ ππάξρεη ηηκσξία (ςπρνινγηθή, ιεθηηθή, ζσκαηηθή) 
γηα νπνηαδήπνηε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ. Η ειηθία ηνπο, επηβάιιεη 
ηελ αληηκεηώπηζε θάζε ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο κε ζεβαζκό ζηελ 
πξνζσπηθόηεηα θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό θξνληίδνπκε ώζηε: 

 Να ελεκεξσζνύλ νη γνλείο ζρεηηθά ώζηε λα ζπλεξγαζηνύκε γηα ηελ 
αληηκεηώπηζή ηεο 

 Να ππάξμεη ζπλερήο επηηήξεζε ηνπ παηδηνύ  
 Να ζπλεξγαζηνύκε κε ηελ Σπληνλίζηξηα εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ην 

Κ.Δ.Σ.Υ. πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θάπνην πξόγξακκα παξέκβαζεο 
 
3.Ππόλητη θαινομένυν Βίαρ και σολικού εκθοβιζμού 
 
    Τν ζρνιείν, σο θνξέαο αγσγήο, έρεη θαζήθνλ λα ιεηηνπξγεί έηζη ώζηε νη 
καζεηέο θαη καζήηξηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη θάζε πξάμε ηνπο έρεη 
ζπλέπεηεο, λα κάζνπλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε ησλ επηινγώλ ηνπο θαη λα 
γίλνπλ ππεύζπλνη πνιίηεο. 
     Τα δεηήκαηα κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν απνηεινύλ 
αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ κε ηελ εθπαηδεπηηθό 
ππεύζπλν ηεο ηάμεο, ηελ Πξντζηακέλε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ην Σύιινγν 
Γηδαζθόλησλ θαη ηε Σπληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
ππάξμεη ε θαιύηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο. Σε θάζε 
πεξίπησζε θαη πξηλ από νπνηαδήπνηε απόθαζε, ιακβάλεηαη ππόςε ε βαζηθή 
αξρή ηνπ ζεβαζκνύ ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ. Οη 
ζσκαηηθέο πνηλέο δελ επηηξέπνληαη.  
     Οη γνλείο/θεδεκόλεο ελεκεξώλνληαη από ην Σρνιείν γηα ηελ όπνηα κε 
απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ηνπο. Η ζηελή ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-
γνλέσλ/θεδεκόλσλ είλαη πάληα αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε. 
     Όινη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ελόο ζεηηθνύ ζρνιηθνύ 
θιίκαηνο. 
 
4. σολικέρ Δκδηλώζειρ – Γπαζηηπιόηηηερ 
 
   Οη ζρνιηθέο γηνξηέο, εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή άιινπ ηύπνπ, θαζώο θαη νη 
δηδαθηηθέο επηζθέςεηο απνηεινύλ κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ζπκβάινπλ ζηελ 
ζύλδεζε ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ,ηνλ εκπινπηηζκό ησλ γλώζεσλ 



ησλ παηδηώλ θαη βνεζνύλ ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ. Γη’ απηό νη καζεηέο θαιό 
ζα ήηαλ λα κελ απνπζηάδνπλ από απηέο αλ δελ έρνπλ ζνβαξό ιόγν. 
   Σε πεξίπησζε δηδαθηηθήο επίζθεςεο ηεξείηαη ην εκεξήζην ζρνιηθό δηδαθηηθό 
σξάξην, ελώ ζα ππάξρεη έγθαηξε ελεκέξσζε πξνο ηνπο γνλείο θαη γξαπηή 
έγθξηζή ηνπο. 
    Σηηο ζρνιηθέο εθδειώζεηο θαη γηνξηέο αιιά θαη ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο 
εθηόο Νεπηαγσγείνπ αθνινπζνύλ ηνπο ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο θαη 
ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα θαη εππξέπεηα.  
   Ο ενξηαζκόο ηεο 28εο Οθησβξίνπ ,ηεο 17εο Ννέκβξε θαη ηεο 25εο Μαξηίνπ 
είλαη ππνρξεσηηθόο ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 79 /2017 γηα ηελ νξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη γίλεηαη εληόο ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ . Μεηά ηε 
ιήμε ηεο γηνξηήο απνρσξνύλ ηα παηδηά θαη δελ ιεηηνπξγεί ην Οινήκεξν. Οη 
γηνξηέο ησλ Φξηζηνπγέλλσλ ,ηεο Απνθξηάο θαη ηεο ιήμεο ησλ καζεκάησλ 
γίλνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη πάληα εληόο ηνπ 
ζρνιηθνύ σξαξίνπ. 
    Η παξαθνινύζεζε ή όρη ησλ γηνξηώλ από ηνπο γνλείο απνθαζίδεηαη από ηηο 
λεπηαγσγνύο. 
    Πάληα αθνινπζνύκε ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο γηα ηπρόλ αιιαγέο ζην ηξόπν  
ενξηαζκνύ ησλ ενξηώλ θαη επεηείσλ όπσο θαη ηελ δηάξθεηα απηώλ. 
 
 
5. ςνεπγαζία σολείος - Οικογένειαρ - ςλλόγος Γονέυν 
/Κηδεμόνυν- 
 
    Τν ζρνιείν πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά ηόζν κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 
καζεηή/καζήηξηαο όζν θαη  κε ηνλ Σύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 
λεπηαγσγείνπ. Η εκπηζηνζύλε ηνπ παηδηνύ ζην ζρνιείν εληζρύεηαη από ηε 
ζεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ πξνο ην Σρνιείν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό. 
   Οη γνλείο/θεδεκόλεο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη πξνο όινπο ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο κε ηελ δένπζα επγέλεηα, ζνβαξόηεηα θαη ζεβαζκό πνπ 
επηβάιιεη ην ιεηηνύξγεκά ηνπο θαη ν ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ. 
   Οη γνλείο/θεδεκόλεο κπνξνύλ θαη πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη ηαθηηθά γηα ηελ 
πξόνδν θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ηνπο από ηε λεπηαγσγό ηεο ηάμεο. 
   Οθείινπλ λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά όιεο ηηο αλαθνηλώζεηο πνπ αλαξηώληαη 
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο 
αλαθνηλώζεηο πνπ κεηαθέξνπλ νη καζεηέο. 
   Οθείινπλ λα γλσζηνπνηνύλ εκπηζηεπηηθά ζηε λεπηαγσγό ηεο ηάμεο θαη ζηελ 
πξντζηακέλε θάζε ηδηαηηεξόηεηα πνπ αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ 
παηδηνύ αιιά θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δσή ηνπ  (π.ρ. δηαδύγην, λέν κσξό 
θ.ιπ.), πξνθεηκέλνπ ε λεπηαγσγόο λα γλσξίζεη θαιύηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηηο 
αδπλακίεο ηνπ θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε λα ηηο αληηκεησπίζεη θαη λα 
δνπιέςεη πάλσ ζ' απηέο. 
    Οθείλοςν να κπαηούν ζηο ζπίηι ηο παιδί ηοςρ όηαν είναι άππυζηο 
και να ζςμβοςλεύονηαι ηον γιαηπό ηοςρ για ηον σπόνο επιζηποθήρ 
ηος ζηο ζσολείο. Ακόμα θα ππέπει να αποθεύγοςν να ζςνοδεύοςν ηο 
παιδί ηοςρ ζηο ζσολείο όηαν είναι και αςηοί αδιάθεηοι. ε κάθε 
πεπίπηυζη ενημεπώνοςν έγκαιπα και με ειλικπίνεια ηην νηπιαγυγό. 



    Σε πεξίπησζε δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ πξέπεη ην Νεπηαγσγείν λα γλσξίδεη 
πνηνο από ηνπο δπν γνλείο έρεη ηελ θεδεκνλία ηνπ παηδηνύ θαη λα ην πηζηνπνηεί 
ζρεηηθό έγγξαθν. 
      Οθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζε όιεο ηηο ζπγθεληξώζεηο γνλέσλ θαη λα 
βνεζνύλ όπνηε θαη όπσο ηνπο δεηεζεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθώλ 
ζηόρσλ ησλ λεπηαγσγώλ. 
      Οη ζπλαληήζεηο γηα ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ κε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο πξνγξακκαηίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ:  

 Σηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, όπνπ ιακβάλεη ρώξα ελεκέξσζε γηα 
δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

 Κάζε θνξά πνπ ε εθπαηδεπηηθόο ηεο ηάμεο θξίλεη αλαγθαία κηα 
ζπλάληεζε.  

 Καζεκεξηλά ,πάληα πξνγξακκαηηζκέλα θαη κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ 
παηδηώλ θάζε γνληόο ή θεδεκόλαο κπνξεί λα  ελεκεξώλεηαη γηα ζέκαηα 
πνπ αθνξνύλ ζηελ αγσγή θαη πξόνδν ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ.  

       Καλέλαο ελήιηθαο δελ έρεη δηθαίσκα λα λνπζεηεί, λα επηπιήηηεη ή λα 
ηηκσξεί ΚΑΝΔΝΑ ΠΑΙΓΙ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.  Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 
θάηη πνπ δπζαξεζηεί, πξνβιεκαηίδεη ή ελνριεί ηνπο γνλείο ζε ζρνιηθό επίπεδν 
ζα πξέπεη λα ην ζπδεηνύλ κε ηελ ππεύζπλε λεπηαγσγό θαη ηελ Πξντζηακέλε. 
 
        Οη γνλείο-θεδεκόλεο νθείινπλ να επικαιποποιούν ηα ζηοισεία 
επικοινυνίαρ ηοςρ θαη λα ελεκεξώλνπλ άκεζα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα θάζε 
αιιαγή, ώζηε ην Νεπηαγσγείν λα έρεη ηα ηζρύνληα ηειέθσλά ηνπο γηα ηελ 
άκεζε επηθνηλσλία καδί ηνπο θαη ηηο έγθπξεο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ηνπο γηα 
ηελ απνζηνιή ελεκεξσηηθώλ ζεκεησκάησλ ή/θαη ππεύζπλσλ δειώζεσλ γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ/δξάζεσλ/εθδειώζεσλ θιπ.  
     Δπίζεο, νη γνλείο/θεδεκόλεο ζα πξέπεη ηαθηηθά λα αμηνπνηνύλ θάζε 
πξόζθνξν κέζν επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεηαη από ην Νεπηαγσγείν θαη λα 
ελεκεξώλνληαη γηα ηα ζέκαηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Τέινο, νη γνλείο/θεδεκόλεο 
ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ θξνληίζεη είηε νη ίδηνη ή πξόζσπα 
πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκνη.  
 
 ύλλογορ Γονέυν και Κηδεμόνυν  
 
     Οη γνλείο/θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζπγθξνηνύλ ηνλ Σύιινγν 
Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ .Κάζε δύν ρξόληα εθιέγεηαη ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην 
απηνύ ην νπνίν βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξντζηακέλε, ηνλ 
Σύιινγν δηδαζθόλησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο 
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Λάξηζαο. Οη δξάζεηο ηνπ ζηνρεύνπλ ζηε 
ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ησλ λεπηαγσγώλ θαη γίλνληαη πάληα κεηά 
από ηελ ζύκθσλε γλώκε θαη ησλ δύν κεξώλ. 
    Οη γνλείο /θεδεκόλεο νθείινπλ λα ηαθηνπνηνύλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 
ππνρξεώζεηο πξνο ηνλ Σύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη 
λα ζπκκεηέρνπλ όπσο κπνξνύλ ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ.  
  
σολικό ςμβούλιο 
 



      Σ’ απηό ζπκκεηέρνπλ ε Πξνηζηακέλε ηνπ λεπηαγσγείνπ ,ηξία κέιε ηνπ   
Σπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, έλα κέινο  ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη 
δύν εθπξόζσπνη  ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζύκθσλα κε ην λόκν 4823/άξζξν 
107. Λεηηνπξγεί ζπλεξγαηηθά θαη πξνηείλεη παξεκβάζεηο γηα ηελ επίιπζε 
ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ πγηεηλή, ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ πξόιεςε 
αηπρεκάησλ ζηνλ ζρνιηθό ρώξν θαζώο θαη ζε δεηήκαηα βειηίσζεο ηεο 
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ λεπηαγσγείνπ. 
 
     Έλα αλνηρηό ζηελ θνηλσλία, ζπλεξγαηηθό θαη δεκνθξαηηθό ζρνιείν έρεη 
αλάγθε από ηε ζύκπξαμε όισλ ησλ κειώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο − 
καζεηώλ/καζεηξηώλ, εθπαηδεπηηθώλ, Πξντζηακέλεο, Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη 
Κεδεκόλσλ, Σρνιηθήο Δπηηξνπήο, Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο − πξνθεηκέλνπ λα 
επηηύρεη ζηελ απνζηνιή ηνπ. 
 
 
6. Ποιόηηηα ηος ζσολικού σώπος 
 
     Οη θαζαξνί θαη ζπληεξεκέλνη ρώξνη ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ 
ηνπ λεπηαγσγείνπ όπσο θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ, απνηεινύλ  κέιεκα 
όισλ όζσλ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (λεπηαγσγνί, παηδηά, 
ζύιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, ζρνιηθή επηηξνπή θαη ηερληθή ππεξεζία ηνπ 
δήκνπ). Σπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηάμεο θαη αηζζεηηθήο ησλ καζεηώλ 
θαη καζεηξηώλ θαη δπλακώλνπλ ην αίζζεκα ηνπ ζεβαζκνύ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 
άιινπ                                                            
.  7. Πποζηαζία από εκηακηερ καηαζηάζειρ 
 . Για τθν προςταςία από ςειςμοφσ και  φυςικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχζδιο Μνθμονίου 
Ενεργειών για τθ διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ και υλοποιοφνται 
αςκιςεισ ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Ο Διευκυντισ/θ Διευκφντρια ι ο 
Προϊςτάμενοσ/θ Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ και ςε ςυνεργαςία με τον 
Σφλλογο Διδαςκόντων, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν 
αντιμετώπιςθ των ζκτακτων αναγκών εντόσ του ςχολικοφ χώρου. Επίςθσ, ενθμερώνουν τουσ 
μακθτζσ/μακιτριεσ για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των 
φαινομζνων αυτών. Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ κρίςθσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ παραδίδονται μόνο 
ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ ι ςτα πρόςωπα που οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν ορίςει γραπτώσ για τθν 
παραλαβι των μακθτών/τριών από τθ ςχολικι μονάδα. Τζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-
επικίνδυνων φαινομζνων οι εκπαιδευτικοί, μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, 
Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ, Προϊςτάμενοι/Προϊςτάμενεσ οφείλουν να ςυμμορφώνονται και να ακολουκοφν 
ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο 
Πολιτικισ Προςταςίασ, κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των 
μελών τθσ. 
 
                                                               
 
                                                                               15-12 -2021 
 
 
 Η Πποφζηαμένη                
                                                                                                               
 
 



 
  Πινακά Οςπανία                                                     
                                       
……………………                             
 
 
                                                      Δγκπίνεηαι 
 
  Η ςνηονίζηπια Δκ/κού Έπγος               Ο Γιεςθςνηήρ Π.Δ. 
                                                         
 
 
 
 
  …………………………………                  ………………………………   
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