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Εισαγωγή 

 Το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος όπου τα νήπια, περνούν πολλές ώρες καθημερινά. 
Μαθαίνουν, παίζουν, χαίρονται, δημιουργούν, συνεργάζονται. Πολλές φορές όμως 
αντιμετωπίζουν και δυσκολίες, τόσο οι μαθητές , που αφορούν στην προσαρμογή τους στο 
συγκεκριμένο περιβάλλον και στην συνύπαρξή τους με συνομηλίκους, όσο και το διδακτικό 
προσωπικό που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ τους, με τους γονείς αλλά ακόμα και στην 
προσπάθεια παροχής ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου.    
        Η σχολική ζωή καλό είναι να ρυθμίζεται από κάποιους κανόνες, οι οποίοι βοηθούν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα ως μια ασφαλής 
κοινότητα μάθησης. 

Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων 
που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και 
αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη 
διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη 
συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με 
αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος "σχολική πειθαρχία" 
αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του 
σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. 
        Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της 
κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η 
εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί 
σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. ΥΠΠΘ,  ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός 
πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της 
συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας 
       Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ο Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας του 
Νηπιαγωγείου μας, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία για τη 
λειτουργία του σχολείου. 
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Γενικές αρχές / Κεντρικοί Άξονες  

     Ο σκοπός του  Νηπιαγωγείου  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα 
παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο 
πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια), θα πρέπει 
να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να 
κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.1566, το 
Νηπιαγωγείο βοηθά τα νήπια «να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους, να οργανώνουν τις 
πράξεις τους, κινητικές και νοητικές, να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους, 
από το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ελεύθερα και 
αβίαστα, να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, με σύμβολα γενικά και 
ιδιαίτερα, στους τομείς της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Αισθητικής». 

Επιπλέον το σύγχρονο νηπιαγωγείο επιδιώκει το σεβασμό της προσωπικότητας του 
νηπίου, την ικανοποίηση των φυσικών και ψυχικών του αναγκών και το σεβασμό στις 
ατομικές του διαφορές. Και όλα αυτά μέσα σε μια ατμόσφαιρα στην οποία βασιλεύει η χαρά, 
το παιχνίδι, η δημιουργία και η πειθαρχημένη ελευθερία. 
Το 2o Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων αποτελείται από δυο τμήματα πρωινά  - υποχρεωτικά και ένα 
τμήμα ένταξης.  
Υπηρετούν σ’ αυτό τρεις  εκπαιδευτικοί κι ένα άτομο σαν βοηθητικό προσωπικό – 
καθαρίστρια. 
    1.Τζιάλλα Παναγιώτα, προϊσταμένη, νηπιαγωγός 

    2.Κτενίδου Ελένη, νηπιαγωγός 

    3.Χριστογιάννη Ευανθία, νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής 

Στόχος του Τμήματος ένταξης είναι η διαχείριση των δυσκολιών του μαθητή, η αυτονόμησή 
του και τελικά η όσο το δυνατόν πιο λειτουργική ένταξή του μέσα στην τάξη. 
Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από την εκπαιδευτική παρέμβαση με ομαδικά, ατομικά ή 
εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Επομένως το Τμήμα Ένταξης στο νηπιαγωγείο δεν δρα ανεξάρτητα από το υπόλοιπο 
πλαίσιο. 
Εμπλέκεται στην καθημερινή ζωή της τάξης και αλληλεπιδρά με το σύνολο των μαθητών. 
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Εξάλλου με σχετική απόφαση (ΦΕΚ Β 449/2007) ορίζεται ότι ο εκπαιδευτικός του 
Τμήματος Ένταξης πρέπει να συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να 
υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξατομικευμένου προγράμματος 
(συνδιδασκαλία, co-teaching).  
Επομένως ο στόχος αποκτά και μια άλλη διάσταση αφού για να επιτευχθεί η ένταξη 
των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απαραίτητη είναι η 
κατανόηση και αποδοχή της έννοιας της μοναδικότητας και διαφορετικότητας από 
όλο τον πληθυσμό του σχολείου.  
Ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχολείο μας έχει η συμπερίληψη που αποτελεί την πιο 
ενδεδειγμένη μορφή εκπαίδευσης. Διασφαλίζει το θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε 
παιδιού για τη φοίτησή του σε ένα σχολείο για όλους. Καταπολεμά τον διαχωρισμό και 
τον αποκλεισμό. Εδραιώνει μια κοινωνία που διέπεται από τις βασικές της 
δημοκρατίας ,της αλληλεγγύης, ισότητας και αλληλοσεβασμού. 
Με τη συμπερίληψη, τα άτομα  με ιδιαιτερότητες κοινωνικοποιούνται, έρχονται σε 
επαφή με τον κόσμο. Απομακρύνονται από την απομόνωση και την περιθωριοποίηση 
στη σχολική ένταξη και κατά συνέπεια,αυξάνεται  η συμμετοχή τους και περιορίζεται ο 
αποκλεισμός τους από την κοινωνική και πολιτιστική ζωή. 
Ακόμα για τα παιδιά χωρίς δυσκολίες η συναναστροφή και η συνύπαρξη με 
‘’διαφορετικά’’ παιδιά είναι πολλαπλά ωφέλιμη και χρήσιμη. 

Σχολικό έτος 

 

        Έναρξη / λήξη  μαθημάτων 

Το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 
Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 
λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχίζουν 
στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά την 
οποία χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή 
Κυριακή, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή. 

        Ωράριο λειτουργίας / Προσέλευση – Αποχώρηση 
 Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται στο σχολείο από τις 8.15 π.μ. έως τις 8.30 π.μ. 
   Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 
Τα νήπια προσέρχονται με διαφορά 10 λεπτά το ένα τμήμα από το άλλο, για την 
τήρηση των μέτρων για τον κορωνοϊό. 
  Λαμβάνοντας υπόψη τις  οδηγίες του ΕΟΔΥ  (Λοίμωξη από το νέο κορωνοιό 
SARS-Cov-2 (COVID-19), Οδηγίες για Δημοτικά Σχολεία, 31 Αυγούστου 2020), 
την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/ΦΕΚ3780/8-9-
2020καιτην εγκύκλιο Φ7/118240/Δ1 του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα:  
«Λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021»,   σας 
ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:  
Κατά τη διάρκεια της παραμονής όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας στο 
σχολείο είναι υποχρεωτική  η χρήση προστατευτικής μάσκας  σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ  και του Υ.ΠΑΙ.Θ.  
Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:  
α. Το παγουρίνο τους με νερό.  

β. Το δεκατιανό τους.  

https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-eody-covid19-a-vathmia-odigies.pdf
https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-kya-gia-sxoleia-domes.pdf
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γ. Είδη ατομικής προστασίας (χαρτομάντηλα, μια αλλαξιά ρούχα)  

δ. Ένα σακουλάκι με δύο επιπλέον καθαρές μάσκες.  

ε. Ένα σακουλάκι όπου θα αποθηκεύουν την χρησιμοποιημένη μάσκα τους.  
Η αυλόπορτα του Νηπιαγωγείου, κλειδώνεται   στις 8:30 π.μ. και 

παραμένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για να 
διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών.  Ανοίγει μόνο κατά την ώρα 
αποχώρησης των νηπίων. Νήπια που προσέρχονται με καθυστέρηση γίνονται 
δεκτοί με την άδεια της προϊσταμένης, αφού οι γονείς -κηδεμόνες  αναφέρουν 
τον λόγο της καθυστέρησής τους και γίνονται συστάσεις για την 
παιδαγωγική  σημασία της έγκαιρης προσέλευσης των μαθητών.  

Τα δύο τμήματα αποχωρούν σταδιακά ανά δεκάλεπτο προκειμένου να αποφευχθεί ο 
συνωστισμός. Οι γονείς αποχωρούν αμέσως και χωρίς καθυστέρηση από τον προαύλιο 
χώρο του σχολείου, αφού παραλάβουν τα νήπια. 
 
Τα παιδιά παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους ενήλικες στην υπεύθυνη 
δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι γονείς τους κατά την 
εγγραφή τους.    
Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει 
αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να 
γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους. Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν 
πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη 
διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα 
ή κηδεμόνα και με υπεύθυνη δήλωση από το γονέα. 
 

Φοίτηση Νηπίων – Προνηπίων  
Στην αρχή του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) 
εβδομάδων μπορεί να εφαρμοστεί ευέλικτο ωράριο παραμονής στο νηπιαγωγείο για 
ορισμένα νήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης 
και το σύλλογο διδασκόντων σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες των νηπίων.  
Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων ακολουθεί κοινό 
ωράριο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 2, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α). Το 
νηπιαγωγείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς 
εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας για την 
επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι' αυτό πρέπει η συμμετοχή των νηπίων να είναι 
τακτική, ενεργός και συστηματική. 
 Η ελλιπής φοίτηση των νηπίων, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το 
σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους. Η φοίτηση των νηπίων, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική. 
Τα νήπια τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος -ιδίως τηρούν την ώρα 
έναρξης της προσχολικής εκπαίδευσης- και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης 
(εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.ά.).  
 
Ειδικά για φέτος - λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-
19, εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες Αρ.Πρωτ.Φ.7/118216/Δ1/09-09- 2020/ΥΠΑΙΘ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021, καθώς και οι οδηγίες 
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που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, για  τα μέτρα πρόληψης της 
διασποράς του ιού και τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης 
περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19. Όλες οι οδηγίες για την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση τουcovid-19 είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του νηπιαγωγείου. 
Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων έχει οριστεί στο σχολείο μας  υπεύθυνος covid 
19  και αναπληρωτής του. 

Εμβολιασμός Μαθητών 
 Φαρμακευτική Αγωγή Μαθητών Εντός Σχολικού Ωραρίου. 
 Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) για την εγγραφή 
των μαθητών στο νηπιαγωγείο εκτός των άλλων, απαιτείται και η «επίδειξη του 
βιβλιαρίου μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, του οποίου φαίνεται ότι έγιναν τα 
προβλεπόμενα εμβόλια». Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά 
δεδομένα και πιθανές παρενέργειες δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, 
οφείλουν να  προσκομίσουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : 

α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία,  

ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής ενότητας,  
ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα,  

ή δ) Ασφαλιστικούς Φορείς,  

ή ε) ιδιώτες ιατρούς σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας N.3418/28-
1.1.2005(τ.A ΦEK 287). 

 
Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό των μαθητών ισχύει η με αριθ. πρωτ: 
Φ.6/451/115136/Γ1/16-09-2010 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.  
Σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. Φ.7/495/123484/Γ1/04-10-2010 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, οι 
εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές 
γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από 
το στόμα, ή σε ενέσιμη μορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες των μαθητών (εφηβικός 
ζαχαρώδης διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά.) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις.  
Αυτό δεν αποκλείει την υποχρέωση του εκπαιδευτικού να παρέχει τις στοιχειώδεις 
πρώτες βοήθειες στους μαθητές του σχολείου του. 
 Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και 
κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια της  Προϊσταμένης της 
σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα 
υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν. 
 

Εγγραφές μαθητών στο νηπιαγωγείο  
Πριν από την έναρξη των εγγραφών η διεύθυνση αναρτά σε εμφανές σημείο της 
σχολικής μονάδας και στην ιστοσελίδα του σχολείου ανακοίνωση με πληροφορίες 
σχετικά τις ώρες υποβολής αιτήσεων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  και  τα όρια 
της σχολικής περιφέρειας του σχολείου (αναρτάται χάρτης με επισήμανση των 
ορίων).Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το 
σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. 
Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την 
έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Φέτος εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής 
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συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα 
Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και 
το 2017. 
Η εγγραφή των προνηπίων στο δεύτερο έτος γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την 
παρ.5 του άρθρου 6 του ΠΔ79/2017(ΦΕΚ Α΄109) 

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να 
ακολουθήσουν τα εξής βήματα: 

I. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και 

επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. 

II. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική 

Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) 

αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). 

III. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο 
γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την 
πορεία της αίτησής του. 

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα 
ακόλουθα: 

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα 
διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και 
παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην 
οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα 
οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι 
συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να 
υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν 
περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος 
του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε 
με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, 
με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή, 

β) τη διεύθυνση ΜΟΝΙΜΗΣ κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε 
ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό ΠΡΟΣΦΑΤΟ αποδεικτικό ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 
ΚΗΔΕΜΟΝΑ, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, μισθωτήριο 
συμβόλαιο, Ε1, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η 
διεύθυνση κατοικίας. 

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια σχολική 
μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει 
Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής 
μονάδας. 
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δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο 
πρόγραμμα (8:15-16:00) ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (προσέλευση 
αποκλειστικά 7:45-8:00 και αποχώρηση 16:00), χωρίς προϋποθέσεις 

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και 
αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και 

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη 
για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) 
προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος: 13:00-14:00 μ.μ 
καθημερινά, αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και έχει καθοριστεί 
ραντεβού. 

Πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούμε τα πρωτόκολλα 

που ορίζονται από τον ΕΟΔΥ για την αποφυγή  της διασποράς του κορωνοϊού. 

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την 

ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα 

παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη 

σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει 

αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα: 

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) 

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το 

οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο 

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια 

υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί 

προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την 

οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ. 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου 

γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. 

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό 

τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την 

πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από 

το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές 

διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή». 
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Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του 

νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/τρια του 

Νηπιαγωγείου ελέγχει καθημερινά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας την ακρίβεια 

των στοιχείων των αιτήσεων που υπεβλήθησαν και αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα 

στους ενδιαφερόμενους/νες για την αποδοχή ή μη της αίτησής τους καθώς και τους 

λόγους για τους οποίους η αίτηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο 
Προϊστάμενος/νη, Διευθυντής/ντρια του νηπιαγωγείου ελέγχει την ακρίβεια των 
στοιχείων και αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός 
προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών: 

 ονομαστική κατάσταση νηπίων και ονομαστική κατάσταση προνηπίων 

 (υπόδειγμα 1) και 
 πίνακα μαθητών/τριών οι οποίοι αιτούνται να παρακολουθήσουν το 

προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (υπόδειγμα 2). Εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας, σε περιπτώσεις που ο αριθμός αιτήσεων νηπίων και προνηπίων για 
εγγραφή στο Νηπιαγωγείο είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων του 
Νηπιαγωγείου 

Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό 
έτος 2021-22 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. απόφαση του υπουργείου Παιδείας φ.6/316231/Δ1-19-3-
2021,λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες υγειονομικές συνθήκες λόγω του 
κορωνοϊού - covid 19,  οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και 
Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, παρατείνονται μέχρι και τις 31 
Μαρτίου 2021. 

Συμπεριφορά μαθητών/τριων- Παιδαγωγικός έλεγχος 
Η συμμόρφωση στους κανόνες που διέπουν τη ζωή μέσα στο σχολείο είναι 
υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Σκοπός των κανόνων  είναι να περιγράψουν τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μαθητών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και 
στη σχέση τους με το σχολείο. Προσπάθεια όλων είναι να υπάρχει ένα ήρεμο, ασφαλές 
και υγιές περιβάλλον μέσα στο οποίο κάθε μαθητής αποκτά γνώσεις, καλλιεργεί 
δεξιότητες και αναπτύσσει την προσωπικότητά του.  
Όλα τα μέλη της κοινότητας  οφείλουν να συμπεριφέρονται με αμοιβαίο σεβασμό, 
ευγένεια και να δείχνουν εκτίμηση και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και στον χώρο. 
Το σχολείο ενισχύει την προσπάθεια των γονέων να αναθρέψουν τα παιδιά τους με 
ένα σύστημα αξιών και αυτοπειθαρχίας, προκειμένου να αποκτήσουν σωστά πρότυπα 
συμπεριφοράς. 
 Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια για αναγνώριση και αποδοχή της προσωπικότητας 
του παιδιού και καλλιεργούμε το κατάλληλο κλίμα για την αποδοχή της 
διαφορετικότητας του καθενός.  
Κύριος στόχος είναι η δημιουργία του ιδανικού σχολικού κλίματος, όπου τα μέτρα 
πειθαρχίας που συνοδεύουν μια αποκλίνουσα συμπεριφορά είναι περιττά. Κάθε 
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παρέκκλιση, από τη γενικότερη φιλοσοφία και τις αρχές του σχολείου ως προς τη 
στάση και συμπεριφορά κάθε μαθητή, συνεπάγεται αυτόματη ενεργοποίηση όλων των 
απαραίτητων διαδικασιών του σχολείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τον 
υπότροπο μαθητή συνέρχεται ο Σύλλογος Διδασκόντων για τη δραστική αντιμετώπιση 
του προβλήματος. 
 Το σχολείο δείχνει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα οποιουδήποτε είδους παρενόχλησης, 
ή σχολικού εκφοβισμού καθώς τέτοιου είδους συμπεριφορές δε γίνονται αποδεκτές 
από την ευρύτερη σχολική κοινότητα.  
Τα περιστατικά αυτά συζητούνται στην τάξη από τον εκπαιδευτικό -ως μελέτες 
περίπτωσης- με το σύνολο των μαθητών μας κατά περίπτωση, χρησιμοποιώντας 
κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές ενσυναίσθησης, ενδεδειγμένες για την ηλικία του 
νηπιαγωγείου, ενώ για την επίλυσή τους ενημερώνεται ο σύλλογος διδασκόντων, ο 
συντονιστής εκπαιδευτικού έργου, ο σχολικός ψυχολόγος  και οι γονείς των 
εμπλεκόμενων μαθητών. 
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έχουν επιμορφωθεί σε θέματα σχολικής 
διαμεσολάβησης και αντιμετώπισης κρίσεων στη σχολική κοινότητα. 
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, η Διεύθυνση συγκαλεί 
συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων προκειμένου να συζητηθεί και να αποφασιστεί 
ο ενδεδειγμένος τρόπος για την καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. 
 
 Οι βασικές αρχές που διέπουν τον κώδικα συμπεριφοράς  είναι οι εξής: 
• Σεβασμός στον εαυτό μας  
 • Σεβασμός στους άλλους  
 • Σεβασμός στο περιβάλλον 

Ο κώδικας συμπεριφοράς αφορά τους μαθητές και οποιονδήποτε άλλον εμπλέκεται ή 
σχετίζεται με το σχολείο, συμπεριλαμβανομένων των γονέων και κηδεμόνων, καθώς 
και του εκπαιδευτικού προσωπικού.  
 
Ο κώδικας συμπεριφοράς χρήζει εφαρμογής στις εγκαταστάσεις του σχολείου, στα 
λεωφορεία μεταφοράς, στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες και σε όποιες 
άλλες περιστάσεις έχουν αντίκτυπο στο σχολικό κλίμα. Όλα τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας οφείλουν να: 
 • δείχνουν αμοιβαίο σεβασμό, 
 •σέβονται τη διαφορετικότητα και να συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια & σεβασμό σε 
όλες τις  περιστάσεις, κυρίως όμως όταν υπάρχει διαφωνία,  
 • σέβονται και να μεταχειρίζονται τους άλλους δίκαια, ανεξάρτητα από φυλή, 
καταγωγή, χρώμα,  θρησκεία, φύλο, ηλικία ή αναπηρία,  
• σέβονται τα δικαιώματα των άλλων, 
• σέβονται την ανάγκη των μαθητών και των εκπαιδευτικών να εργάζονται σε ένα 
περιβάλλον που ενθαρρύνει τη μάθηση και τη διδασκαλία,  
• αναζητούν βοήθεια από το προσωπικό του σχολείου, εάν κριθεί απαραίτητο, για την 
επίλυση οποιασδήποτε διαμάχης με ειρηνικό τρόπο. 
 
 Το σχολείο δεν ανέχεται καμία μορφή:  
• σχολικού εκφοβισμού, λεκτικού ή μη,  
• εκφοβισμού ή απειλής σε οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας  
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• σωματικής βλάβης σε άλλο άτομο 

 • Τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας 
μεταξύ Διεύθυνσης και εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών για την καλύτερη 
δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. 

Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού – 

 Διαχείριση Συμπεριφοράς Μαθητών 

 Στο πλαίσιο των Στρατηγικών Διαχείρισης της συμπεριφοράς των μαθητών το 
σχολείο:  
• εστιάζει κυρίως στην πρόληψη παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και στην επίλυση των 
διαφωνιών παρά στην τιμωρία  
• ενθαρρύνει την ανάπτυξη σχέσεων και δεσμών μέσα από στοχευμένες δράσεις  
• εστιάζει σε μακροπρόθεσμες αλλαγές παρά σε γρήγορες λύσεις 

 • επιζητεί τη δέσμευση όλων 

 • χρησιμοποιεί κατάλληλες προσεγγίσεις για να προωθηθούν αξίες και προσδοκίες  
• ενθαρρύνει τον αμοιβαίο σεβασμό 
 

Σχολικές εκδηλώσεις-Δραστηριότητες 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Το Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου καθορίζεται 
από την Υπουργική απόφαση με Φ.Ε.Κ. 2524, τεύχος Β΄/16-8-2016,συντάσσεται από 
το σύλλογο διδασκόντων και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων. 
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο ακολουθούμε έχει καθοριστεί με όσα 
προβλέπει και περιλαμβάνει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)για το νηπιαγωγείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
Είναι επίσης σύμφωνο με τις απαιτήσεις της εποχής μας, τόσο για την παροχή 
ποιοτικής αλλά και άρτιας εκπαίδευσης. 

Εγκεκριμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου
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Για το σχολικό έτος  2020-21 και όποτε γίνεται αναστολή λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων (είτε λόγω πανδημίας είτε λόγω καιρικών συνθηκών)παρέχεται εκπαίδευση 

εξ αποστάσεως με αναμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα εξ 

αποστάσεως διαμορφώνεται ως εξής: 

ΩΡΑΡΙΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1η Διδακτική ώρα:  14.10- 14.40  

2η Διδακτική ώρα:  15.00-15.30 

 3η Διδακτική ώρα:  15.50-16.20 

Διαλείμματα:   1) 14:40΄-15:00 ΄ 2) 15:30΄ -15:50 ΄ 

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων προεκτείνεται και συμπληρώνεται με εκπαιδευτικές 
επισκέψεις σε Μουσεία, θέατρα, πολυχώρους , με θρησκευτικές και επετειακές 
εκδηλώσεις. 

Δράσεις – Προγράμματα –Λειτουργία του νηπιαγωγείου 
Τα προγράμματα εκπονούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς βασιζόμενοι πάντα στις 
κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, την τρέχουσα επικαιρότητα  υπό την 
επίβλεψη της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ή των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων. 
Σχολικές γιορτές – εκδηλώσεις / αργίες 
Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν: 
 α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές 
β. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή) την 27η Οκτωβρίου πραγματοποιούνται 
εορταστικές εκδηλώσεις για τη σημαία 
γ. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του 
Πολυτεχνείου,  σε όλα τα νηπιαγωγεία, μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες 
παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό.  
Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την 
προηγούμενη Παρασκευή. 
δ. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων). 
ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιούνται εορταστικές 
εκδηλώσεις και λειτουργεί κανονικά το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.  
Την ημέρα αυτή με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μαθητές και εκπαιδευτικοί 
παίρνουν  μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής 
κοινότητας της περιοχής. 
στ. Την 21 Φεβρουαρίου. Επέτειο απελευθέρωσης της πόλης των Ιωαννίνων 
ζ. Καθαρά Δευτέρα 
η. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή) 
θ. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα), 
ι. Την 1η Μαΐου 
ια. Την 17η Ιανουαρίου. Τοπική εορτή του Αγίου Γεωργίου Πολιούχου της πόλης των 
Ιωαννίνων 
ιβ. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος 
κ. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) 
Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου, καθώς και οι διδακτικές 
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επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην πραγματοποίηση 
του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές καλό θα ήταν να μην απουσιάζουν από αυτές 
αν δεν έχουν σοβαρό λόγο. 
Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου, των Χριστουγέννων και ο εορτασμός της 
25ης Μαρτίου και της 17ης Νοέμβρη γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών των δυο τμημάτων .  
Στις Εθνικές γιορτές αλλά και στις θρησκευτικές  μετά τη λήξη της γιορτής αποχωρούν. 
Ειδικότερα: 
Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 
πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική 
σημαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου 
μήνα. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, 
οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή. 
Έκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη όταν 
πρόκειται για εκδήλωση τοπικού ενδιαφέροντος. 
Τα νηπιαγωγεία μπορούν να παίρνουν μέρος στο γενικό εορτασμό των εθνικών και 
τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφέρειας  ή της δημοτικής αρχής. 
 Εκκλησιασμός νηπίων μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδακτικού 
προσωπικού, εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι 
προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβασή τους στο ναό. 
Τα Νηπιαγωγεία παραμένουν επίσης κλειστά όταν οι Νηπιαγωγοί παρακολουθούν 
υποχρεωτικά σεμινάρια της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου  και κατά τις εκλογές 
(Δημοτικές, Βουλευτικές, Συνδικαλιστικές). 
    
 
 
Διδακτικές επισκέψεις 
Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, 
ενώ θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση, προς τους γονείς και γραπτή έγκρισή τους για τη 
συμμετοχή του νηπίου. 
 Για το σχολικό έτος 2020-21 δεν θα πραγματοποιηθούν οι παραπάνω εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19. 
Έξοδοι από το νηπιαγωγείο για ψυχαγωγικούς, παιδαγωγικούς και μορφωτικούς 
σκοπούς θα πραγματοποιούνται σε μικρή απόσταση από το νηπιαγωγείο και εντός 
ωραρίου εργασίας σε ξεχωριστά τμήματα. 
Προϊσταμένη -Διδακτικό προσωπικό 
Η Προϊσταμένη και το διδακτικό προσωπικό του  Νηπιαγωγείου  στοχεύουν στη 
δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης, επικοινωνίας και 
αμοιβαίου σεβασμού. Με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να γίνουν πρότυπα 
συμπεριφοράς για τους μικρούς μαθητές του νηπιαγωγείου καθώς και να κερδίσουν 
την εμπιστοσύνη των γονέων. 
 Η Προϊσταμένη  του σχολείου ενδιαφέρεται για την οργάνωση και την επίτευξη των 
στόχων του σχολείου. Οφείλει να έχει όραμα για την σχολική μονάδα και σε 
συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό αλλά και με τους υπεύθυνους φορείς να κάνει 
πράξη αυτό το όραμα με σκοπό πάντα το καλό των νηπίων της σχολικής μονάδας.  
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Συγκεκριμένα η Προϊσταμένη : 
1. Προτείνει και υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις με στόχο την προαγωγή της μάθησης 
και την παροχή κινήτρων τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τα παιδιά. 
Παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να ανταλλάσσουν ιδέες για καλές πρακτικές 
 2. Διαχειρίζεται με σύνεση τα οικονομικά του σχολείου συνεργαζόμενη με τους 
εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας βάζοντας σε προτεραιότητα τις ανάγκες της 
σχολικής μονάδας. 
3. Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να συζητάει για οποιοδήποτε θέμα και 
δημιουργεί συνεργατικό και κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα. 
4. Διατηρεί τακτική επικοινωνία με τους γονείς ώστε να αναπτυχθεί κλίμα 
συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
προβλήματα μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών προσπαθεί να αποκαταστήσει την 
επικοινωνία. 
5. Συνεργάζεται με το Διευθυντή Εκπαίδευσης ,τον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών 
Θεμάτων , το ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, με το ΚΕ.ΣΥ, με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με τα 
όμορα νηπιαγωγεία, με τις δημοτικές αρχές και υπηρεσίες για την επίλυση όλων των 
λειτουργικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. 
 
Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου: 
1. Προγραμματίζουν το εκπαιδευτικό τους έργο σύμφωνα με το ισχύον ΔΕΠΠΣ για το 
νηπιαγωγείο καθώς και με το συμπληρωματικό Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο 
προωθεί την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των νηπίων, όπως: 
 η επικοινωνία, η δημιουργική και κριτική σκέψη, η προσωπική ταυτότητα και η 
αυτονομία και οι κοινωνικές ικανότητες των παιδιών. Εφαρμόζονται σύγχρονες και 
κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας, αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και τα κατάλληλα 
εποπτικά μέσα. Όλα τα  παραπάνω πραγματοποιούνται με γνώμονα τα ενδιαφέροντα 
και τις ανάγκες των παιδιών καθώς και με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε σχολική τάξη. 

2.Συμμετέχουν στις προκαθορισμένες και έκτακτες συνεδριάσεις του συλλόγου 
διδασκόντων. Είναι σημαντική η τήρηση εχεμύθειας στις αποφάσεις του Συλλόγου 
Διδασκόντων καθώς και σε συζητήσεις για την πορεία κάποιων μαθητών και ιδιαίτερα 
για θέματα που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. 

3.Συμμετέχουν επίσης σε παιδαγωγικές συναντήσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια που 
διοργανώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

4.Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο, τηρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και την 
ώρα έναρξης και λήξης του διδακτικού ωραρίου.  

5. Καταγράφουν καθημερινά τις απουσίες των μαθητών. Φροντίζουν για την ασφάλειά 
τους κατά την είσοδο, στα διαλείμματα, κατά την παραμονή τους στο σχολείο και κατά 
την αποχώρησή τους από αυτό.  

6. Φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στην σχολική αίθουσα αλλά και 
στους κοινόχρηστους χώρους του νηπιαγωγείου. Ενδιαφέρονται επίσης, για την 
προστασία του σχολικού χώρου καθώς και για την περιουσία του αλλά και για την 



 

16 

 

εικόνα του σχολείου γενικότερα.  

7. Ενημερώνουν τους γονείς για τον τρόπο και τον χρόνο που μπορούν να τους 
δέχονται για ενημέρωση για την εξέλιξη των παιδιών τους αλλά και για πιθανή 
συνεργασία με το νηπιαγωγείο. Επικοινωνούν μαζί τους όταν απουσιάζει νήπιο πάνω 
από 3 ημέρες και δεν έχουν ενημερωθεί για την αιτία της απουσίας. 

 Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι η συμπεριφορά των νηπίων (γνωστική, κινητική, 
κοινωνική, συναισθηματική, προβλήματα λόγου) χρήζει διάγνωσης/ υποστήριξης από 
ομάδα ειδικών επιστημόνων, οι εκπαιδευτικοί κατευθύνουν/συμβουλεύουν τους 
γονείς για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας προς αυτούς.  

8. Ενημερώνονται από τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου, και από την ιστοσελίδα της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων για τα διατάγματα, τις οδηγίες, τις 
ανακοινώσεις και τις εγκυκλίους. Η καθεμία εκπαιδευτικός αναλαμβάνει μία ή 
περισσότερες αρμοδιότητες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη 
λειτουργία  του. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο 
ενημερώνουν έγκαιρα τη Διεύθυνση του σχολείου για να αποφευχθούν προβλήματα 
λειτουργίας του σχολείου.   

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με όλους 
τους κανόνες ακαδημαϊκής εντιμότητας, λειτουργώντας έτσι ως πρότυπο για το 
σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Επίσης, οι διδάσκοντες οφείλουν να διασφαλίσουν 
ότι όλοι οι μαθητές έχουν κατανοήσει πλήρως τι αποτελεί αποδεκτή πρακτική και τι 
όχι, να καθοδηγούν, να συμβουλεύουν τους μαθητές και να επιβλέπουν την τήρηση 
των κανονισμών.   

 

Συνεργασία σχολείου Οικογένειας-Άτυπου Συλλόγου 
γονέων/κηδεμόνων 
Επειδή η σχολική επιτυχία ή αποτυχία αποτελεί προϊόν αλληλεπίδρασης των 

οικογενειακών αναπαραστάσεων και της σχολικής ζωής σε μια δεδομένη στιγμή, 

γίνεται φανερό πόσο άρρηκτα στενή είναι η σχέση της οικογένειας και του σχολείου. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι τα πρώτα βήματα του παιδιού στο σχολικό 

περιβάλλον είναι η απαρχή για τη μετέπειτα ζωή του, θεωρούμε απαραίτητη την 

συνεργασία των γονέων καθ’ όλη την διάρκεια φοίτησης του παιδιού, πάντοτε με 

άξονα την από κοινού παιδαγωγική φιλοσοφία. 

 Το σχολείο προσαρμόζεται στις ανάγκες των γονιών στο τομέα της επικοινωνίας και 

προσφέρει τη δυνατότητα συχνών επαφών μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων. 

Εξασφαλίζεται έτσι η σωστή συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και τις εκπαιδευτικούς  

για την ομαλή εκπαιδευτική και ψυχολογική εξέλιξη του παιδιού. Σας συνιστούμε να 

ανταποκρίνεστε στις προσκλήσεις του Νηπιαγωγείου και να συμμετέχετε στις 

συναντήσεις γονέων και νηπιαγωγών που οργανώνονται (ανά τρίμηνο ) και οποίες θα 

σας γνωστοποιούνται έγκαιρα, με σχετικά -  ενημερωτικά σημειώματα.  

Η επικοινωνία σας με τη νηπιαγωγό του παιδιού σας είναι απαραίτητη, προκειμένου 
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να ενημερώνεστε για την πρόοδό του. Θα ενημερώνεστε με τις σχετικές ανακοινώσεις 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, υπάρχει και η δυνατότητα να έχετε 

τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία σε καθημερινό χρόνο με τις υπεύθυνες 

παιδαγωγούς κάθε τμήματος. Οποιαδήποτε δυσκολία υπάρχει που να αφορά στο παιδί 

σας μη διστάσετε να το συζητήσετε με το αρμόδιο εκπαιδευτικό προσωπικό. Αν 

κρίνετε ότι, για κάποιο σοβαρό λόγο, πρέπει εκτάκτως να συναντηθείτε με την 

νηπιαγωγό του παιδιού σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο και να 

ζητήσετε να σας οριστεί ημέρα και ώρα συνάντησης μαζί της. Από την πείρα μας 

γνωρίζουμε ότι οι επισκέψεις των γονέων, κατά τις ώρες λειτουργίας του 

Νηπιαγωγείου, δε συμβάλλουν στη γρήγορη και ομαλή προσαρμογή του παιδιού τους 

στο σχολικό περιβάλλον. Σας παρακαλούμε, αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, να 

αποφεύγετε τις επισκέψεις κατά τις ώρες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, γιατί 

δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά. 

 

Ποιότητα του σχολικού χώρου 
Η ποιότητα του σχολικού χώρου είναι απαραίτητη προϋπόθεση , για να καλλιεργηθεί η 

ψυχική υγεία  του παιδιού. Μέσα σε ένα κακοποιημένο  και κακοσυντηρημένο  σχολικό 

χώρο αναιρείται εκ των πραγμάτων η αισθητική και συναισθηματική καλλιέργεια του 

αναπτυσσόμενου ατόμου. Καθώς στο σχολείο περνούμε αρκετές ώρες της ημέρας ,ο 

χώρος του είναι εκ των πραγμάτων ένα δεύτερο σπίτι και γι’ αυτό θα πρέπει να τον 

σεβόμαστε και να τον προστατεύουμε. Άλλωστε οι καταστροφές ή η ρύπανση των 

χώρων και η έλλειψη καθαριότητας και καλαισθησίας, έχουν πολλές φορές 

δυσάρεστες συνέπειες, πρωταρχικά για την εξυπηρέτηση των ίδιων των μαθητών.  

Να επισημάνουμε ότι πριν την έναρξη του διδακτικού έτους πραγματοποιούνται 

εργασίες υγειονομικής φύσεως, όπως απολύμανση-απεντόμωση εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων καθώς και ενδελεχής καθαριότητα . 

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την καλαισθησία και το σεβασμό  

των σχολικών χώρων. 

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί  ένα ευχάριστο σχολικό 

περιβάλλον που να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών . 

Για την επιτυχία του σκοπού  αυτού οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την κινητή και 

ακίνητη περιουσία του σχολείου, να μη ρυπαίνουν με σκουπίδια τον αύλειο χώρο και 

να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων. 

 Οφείλουν να ακολουθούν  τους κανόνες ανακύκλωσης που έχουμε στο σχολείο και να  

χρησιμοποιούν τους κάδους σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Followgreen 

που συμμετέχει το σχολείο μας: 

«Κάθε σκουπίδι στη θέση του» 

Πολιτική Εμπιστευτικότητας 
Όλες οι πληροφορίες (οικογενειακές/προσωπικές κ.α.) που αφορούν στους μαθητές 

θεωρούνται από το σχολείο εμπιστευτικές και το σχολείο δεσμεύεται να τις 
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διαχειριστεί ως τέτοιες. Παρά ταύτα η Διοίκηση και το Εκπαιδευτικό προσωπικό του 

σχολείου διατηρούν το δικαίωμα να συζητούν/αποκαλύπτουν δεδομένα μεταξύ τους, 

δεσμευόμενοι στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες στις συζητήσεις αυτές να 

διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των πληροφοριών έχοντας ως 

μοναδικό σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν αλλά 

και τη στήριξη των μαθητών γενικότερα.  

Πληροφορίες και δεδομένα των μαθητών θα δίνονται σε τρίτους εκτός σχολείου μόνο 

με τη συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα  και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από 

την εθνική και διεθνή νομοθεσία «Περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» και ιδίως 

τον «Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων» [Γ.Κ.Π.Δ. 

679/2016 (Ε.Ε.)]. και το νόμο4624/2019  ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019. 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
Εφαρμογή διαδικασιών έκτακτης ανάγκης:  

• Σχέδιο έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού  

• Σχέδιο εκκένωσης λόγω πυρκαγιάς  

• Σχέδιο άμεσης ενημέρωσης λόγω καιρικών συνθηκών  

Η Σχολική μας μονάδα διαθέτει Σχέδιο Έκτακτης  Ανάγκης το οποίο έχει συνταχθεί από την 

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, έχει εγκριθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων για  το παρόν 

σχολικό έτος  2020-21  σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π  και του  

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Φωτιά – σεισμός – καταστροφές - καιρικές συνθήκες. 

 Η διαδικασία εκκένωσης λόγω φωτιάς ή σεισμού πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης, αξιολογείται και ανασχεδιάζεται. 
Οι διαδικασίες εκκένωσης εμφανίζονται σε όλους τους χώρους και όλο το προσωπικό 
είναι εξοικειωμένο με αυτές. Τα σχέδια εκκένωσης ελέγχονται συστηματικά και κατά 
καιρούς εφαρμόζονται πιλοτικά και βελτιώνονται ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν κατά την εφαρμογή. 
 Το Σχέδιο αυτό, περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της 
σχολικής μας μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό ) 

 Για τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών( Σεισμών-πυρκαγιών κλπ) η 
Προϊσταμένη σε συνεργασία με τα σύλλογο διδασκόντων έχει καταρτίσει σχέδιο 
εκτάκτων αναγκών και γίνονται οι προβλεπόμενες «ασκήσεις ετοιμότητας» κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους. Μπορεί όμως να γίνουν και έκτακτες  με απόφαση του  
Συλλόγου Διδασκόντων κάθε φορά που θα κρίνει απαραίτητο. 
 Κατά τη διάρκεια της Σχολικής χρονιάς διενεργούνται 3 ασκήσεις ετοιμότητας 
για σεισμό( μια ανά τρίμηνο), οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για  την ανάπτυξη 
αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές 
με τη διαρκή  ενημέρωση και εκπαίδευσή τους. 
 Σε ότι αφορά στη διαδικασία εκκένωσης όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι 
για την εκκένωση της αίθουσας στην οποία διδάσκουν την ώρα του σεισμού σύμφωνα 
με τις οδηγίες που υπάρχουν στο Σχολικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 
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 Στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου έχει αναρτηθεί  η κάτοψη του 
σχολείου, με την πορεία διαφυγής που θα ακολουθήσουν οι μαθητές των  τμημάτων . 

Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης ελέγχεται ετησίως και πιστοποιείται στο   έντυπο 
πυρασφάλειας.  

 

 

Ο  χώρος καταφυγής των μαθητών μετά τον σεισμό  είναι το προαύλιο του Σχολείου 
και στη συνέχεια το παρακείμενο άλσος  όπου θα γίνει και καταμέτρησή τους. 

Οι μαθητές παραμένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου υπάρξει σχετική ενημέρωση 
από την Προϊσταμένη Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 Σε περίπτωση χιονόπτωσης ή άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων   
παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, της Περιφέρειας και της 
πολιτικής προστασίας. 
 Κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το σχολείο μόνο του. 
 Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς /κηδεμόνες ή σε άλλα πρόσωπα που οι 
γονείς -κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για το σκοπό αυτό. 
 Η Προϊσταμένη σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων ενημερώνει τους 
μαθητές /τριες και τους γονείς και κηδεμόνες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους 
αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

Έκθεση αποτίμησης – ανατροφοδότηση – προτάσεις βελτίωσης 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων 

των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές 

ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου 

και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. Ο κοινά 
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συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα 

νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. 

Αποδοχή κανονισμού 

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός συντάχθηκε για να συντονίσει, να διευκολύνει και να 

ενισχύσει μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Προϋπόθεση για την 

επιτυχή εφαρμογή του Κανονισμού είναι η έγκριση και η αποδοχή του περιεχομένου 

από όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, καθώς επίσης και η δέσμευσή του 

να τον τηρήσει, σύμφωνα με την Πράξη 1 23.3.2021 του Συλλόγου Διδασκόντων του 

νηπιαγωγείου. 

 H εγγραφή του μαθητή στο 2ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων αποτελεί έγγραφη δήλωση 

και αποδοχή από τους γονείς/ κηδεμόνες ότι γνωρίζουν και αποδέχονται όσα 

περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του σχολείου. Η τήρησή του από τους 

μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με 

αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική 

αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. 

Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους 

στόχους και το όραμά του. Το σχολείο  διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να 

τροποποιήσει άρθρα και διατάξεις του κανονισμού εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Ο 

Κανονισμός αναρτάται στο Ιστολόγιο του σχολείου ώστε να είναι διαθέσιμος σε όλους. 

Αντίγραφο του Εσωτερικού Κανονισμού θα κατατεθεί στο ΠΕΚΕΣ Ηπείρου σε 2 

αντίγραφα  προς επικαιροποίηση και θα υπογραφεί από το Διευθυντή εκπαίδευσης 

Ιωαννίνων. 

 

Σχολικό Ιστολόγιο  
 
Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημο ιστολόγιο στη βάση του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Για κάθε άλλη ιστοσελίδα ή ιστολόγιο που εμφανίζεται με τα 
στοιχεία του σχολείου μας στο Διαδίκτυο η προϊσταμένη και το προσωπικό δε φέρουν 
καμία ευθύνη. 
Υπεύθυνη  για τη διαχείριση του παραπάνω επίσημου ιστολογίου είναι η προϊσταμένη  
του σχολείου. 
Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με την 
προϊσταμένη στο διαδικτυακό τόπο του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το 
εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα 
και αυτοί φέρουν την ευθύνη γι’ αυτές. 
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