
1.Ειζαγυγή 

Τν λεπηαγσγείν είλαη ν ρψξνο φπνπ ηα λήπηα, πεξλνχλ πνιιέο ψξεο θαζεκεξηλά. 

Μαζαίλνπλ, παίδνπλ, ραίξνληαη, δεκηνπξγνχλ, ζπλεξγάδνληαη. Πνιιέο θνξέο, φκσο, 

αληηκεησπίδνπλ θαη δπζθνιίεο, ηφζν νη καζεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπλχπαξμή ηνπο κε ζπλνκειίθνπο, φζν θαη ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο γνλείο αιιά αθφκα θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα παξνρήο πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Η ζρνιηθή δσή θαιφ είλαη λα ξπζκίδεηαη απφ θάπνηνπο θαλφλεο, νη νπνίνη βνεζνχλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθφηεξα σο κηα 

αζθαιήο θνηλφηεηα κάζεζεο. 

Με ηνλ φξν «ζρνιηθφο θαλνληζκφο» ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη ησλ θαλφλσλ 

πνπ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελφριεηα, κεζνδηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπλζήθεο απηέο πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηε 

δηακφξθσζε ελφο παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, κε 

ακνηβαίν ζεβαζκφ, κε αλνρή θαη αλαγλψξηζε. Σην πιαίζην απηφ ν φξνο «ζρνιηθή 

πεηζαξρία» απνθηά δεκνθξαηηθφ πεξηερφκελν θαη αλαδεηθλχεηαη ζε βαζηθφ πνηνηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ. 

Η ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη κία νξγαλσκέλε νκάδα πνπ έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θνηλσλίαο. Τν ζρνιείν πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ θνηλσλία. Η 

εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο νθείιεη λα εθπαηδεχεη θαη λα δηαπαηδαγσγεί, 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο αλάγθεο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάζζεηαη ν Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ καο, ν νπνίνο είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Γενικέρ απσέρ / ζηοισεία 

Ο ζθνπφο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, είλαη λα βνεζήζεη 

ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, λνεηηθά θαη θνηλσληθά κέζα ζην 

πιαίζην ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Τν Νεπηαγσγείν, σο 

θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ (κεηά ηελ νηθνγέλεηα),ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ψζηε ηα παηδηά λα αλαπηχζζνληαη θαη λα θνηλσληθνπνηνχληαη νκαιά θαη 

πνιχπιεπξα. Σχκθσλα κε ην άπθπο 3, ηος Ν.1566, ην Νεπηαγσγείν βνεζά ηα λήπηα «λα 

θαιιηεξγνχλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο, λα νξγαλψλνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο, θηλεηηθέο θαη λνεηηθέο, λα 

εκπινπηίδνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, απφ ην θπζηθφ θαη ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο, ειεχζεξα θαη αβίαζηα, λα αλαπηχζζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο, κε ζχκβνια γεληθά θαη ηδηαίηεξα, ζηνπο ηνκείο ηεο 

Γιψζζαο, ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Αηζζεηηθήο». 

Δπηπιένλ, ην ζχγρξνλν λεπηαγσγείν επηδηψθεη ηνλ ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

λεπίνπ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη ςπρηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηηο 



αηνκηθέο ηνπ δηαθνξέο. Καη φια απηά κέζα ζε κηα αηκφζθαηξα ζηελ νπνία βαζηιεχεη ε 

ραξά, ην παηρλίδη, ε δεκηνπξγία θαη ε πεηζαξρεκέλε ειεπζεξία. 

Τν 2ν  Nεπηαγσγείν Πφιεσο Καιχκλνπ απνηειείηαη απφ δπν ηκήκαηα ππνρξεσηηθνχ 

σξαξίνπ. Υπεξεηνχλ ζ’ απηφ γηα ην ηξέρνλ ζρ. Έηνο 2021-22 δχν  εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 

παηδείαο θαη  κία εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο.  

Σσολικό έηορ 

Έναπξη / λήξη μαθημάηυν 

Τν ζρνιηθφ έηνο ησλ λεπηαγσγείσλ αξρίδεη ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 

Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Τν δηδαθηηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη 

ζηηο 21 Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρίδνπλ ζηηο 14 

Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγνπλ ζηηο 15 Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.. 

Ωπάπιο λειηοςπγίαρ / Πποζέλεςζη – Αποσώπηζη 

Η άθημε ησλ καζεηψλ ην πξσί γίλεηαη ζην ζρνιείν απφ ηιρ 8.15 π.μ. έυρ ηιρ 8.30 π.κ.. 

Η έγθαηξε πξνζέιεπζε βνεζά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη ελήιηθεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ άθημή ηνπο, δεν εηζέξρνληαη 

κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, αιιά παξαδίδνπλ ηα 

παηδηά ζηε Νεπηαγσγφ ζηελ θεληξηθή πφξηα ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

Η  απιφπνξηα ηνπ θηηξίνπ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, θιεηδψλεηαη ζηηο 8:30 π.κ. θαη 

παξακέλεη  θιεηζηή  θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, γηα λα δηαθπιάζζεηαη 

ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. Αλνίγεη κφλν θαηά ηηο ψξεο απνρψξεζεο ησλ λεπίσλ δειαδή ζηε 

13.00κ.κ., ψξα . 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ παξαιαβή ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ, παξακέλνπλ έμσ απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα παξεκπνδίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία απνρψξεζεο. Κάζε θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζέιεπζε ησλ ζπλνδψλ δεκηνπξγεί 

θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα θαη παξεκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σε πεξηπηψζεηο 

δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ην ζρνιείν δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία 

πξνζέιεπζεο/απνρψξεζεο ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην ε έθζεζε γνλέσλ θαη καζεηψλ 

ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο δίρσο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. 

 Τα παιδιά παπαδίδονηαι μόνο ζηοςρ αναγπαθόμενοςρ ενήλικερ ζηην ςπεύθςνη 

δήλυζη πποζέλεςζηρ/αποσώπηζηρ πος ζςμπλήπυζαν οι γονείρ ηοςρ καηά ηην 
εγγπαθή ηοςρ. Η επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ γνλέα ή θεδεκφλα. Οη γνλείο/θεδεκφλεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

γλσξίδνπλ ην σξάξην ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη καζεηέο ζε θακία πεξίπησζε δε θεχγνπλ πξηλ 

απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε απνρψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ (π.ρ. αζζέλεηα), γίλεηαη πάληνηε κε ηε ζπλνδεία γνλέα ή θεδεκφλα, αθνχ 

ππνγξαθεί ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε. 



Ηλικία θοίηηζηρ/ Επιλογή νηπίυν 

Σην λεπηαγσγείν εγγξάθνληαη λήπηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε λφκηκε ειηθία. Σην 

λεπηαγσγείν θνηηνχλ δχν ειηθίεο λεπίσλ. Η πξψηε ειηθία (λήπηα) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, 

ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ ειηθία πέληε (5) εηψλ. Η 

δεχηεξε ειηθία (πξνλήπηα) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 

εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ ειηθία ηεζζάξσλ (4) εηψλ. 

Φοίηηζη / αποςζίερ 

Η θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν είλαη ππνρξεσηηθή. Η αλειιηπήο θνίηεζε ηνπ παηδηνχ 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ηφζν γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, φζν θαη γηα ηελ απξφζθνπηε παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ. Οη απνπζίεο ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ myschool, γη’ απηφ ηνλ ιφγν ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ αηηηνιφγεζή ηεο. 

Αλ νη απνπζίεο μεπεξάζνπλ ηνλ αξηζκφ 100, ε θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν επαλαιακβάλεηαη. 

Αλ είλαη άξξσζην, ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε ζηελ νπνία 

ζα αλαθέξεηαη επαθξηβψο ην είδνο ηεο αζζέλεηαο πνπ είρε θαη ζα ηνλίδεηαη ζαθψο απφ ηνλ 

ζεξάπνληα ηαηξφ ε δπλαηφηεηά ηνπ λα επαλέιζεη ζην λεπηαγσγείν, ρσξίο λα ππάξρεη 

θίλδπλνο κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηάο ηνπ ζηα άιια παηδηά. Αλ δελ ήηαλ άξξσζην, λα 

πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά βεβαίσζε ησλ γνλέσλ ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ιφγνο ηεο 

απνπζίαο ηνπ. 

Αλ ην παηδί ζαο ππνβάιιεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή ή αλ 

έρεη επαηζζεζία ζε θάξκαθα, ζε θάπνηεο ηξνθέο ή ζε θάηη άιιν, παξαθαινχκε λα 

ελεκεξψζεηε γηα ην ζέκα απηφ ηε λεπηαγσγφ. Θα ζαο δίδνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα έληππα 

γηα ην θάθειν ηνπ παηδηνχ ζαο, ηα νπνία ζα θιεζείηε λα ζπκπιεξψζεηε. Απαγνξεχεηαη ε 

ρνξήγεζε θαξκάθσλ απφ ηνπο λεπηαγσγνχο, φπσο νξίδεη ζρεηηθή λνκνζεζία. Παξέρνληαη, 

φκσο, νη πξψηεο βνήζεηεο θαη ελεκεξψλνληαη ηειεθσληθά νη γνλείο ηνπ παηδηνχ ή ην ΔΚΑΒ 

(ζε πεξίπησζε εμαηξεηηθνχ πεξηζηαηηθνχ). 

Ππόγπαμμα ηος νηπιαγυγείος 

Ωπολόγιο Ππόγπαμμα 

Τν Ωξνιφγην πξφγξακκα Νεπηαγσγείνπ θαη Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ Υπνπξγηθή απφθαζε κε Φ.Δ.Κ. 2524, ηεχρνο Β΄/16-8-2016, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηε Σπληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ γηα ηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή. 

Τν πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν αθνινπζνχκε έρεη θαζνξηζηεί κε φζα 

πξνβιέπεη θαη πεξηιακβάλεη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ 

(Γ.Δ.Π.Π.Σ.) γηα ην λεπηαγσγείν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Δίλαη, 

επίζεο, ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, ηφζν γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο, αιιά 

θαη άξηηαο εθπαίδεπζεο. 

Τν πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πξνεθηείλεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη κε εθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο, κε ζξεζθεπηηθέο θαη επεηεηαθέο εθδειψζεηο. 



Γξάζεηο – Πξνγξάκκαηα εθπνλνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο βαζηδφκελνη 

πάληα ζηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Σπληνλίζηξηαο 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ή ησλ Υπεπζχλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. 

Σσολικέρ γιοπηέρ – εκδηλώζειρ / απγίερ 

Τα λεπηαγσγεία δε ιεηηνπξγνχλ: 

1. Τα Σάββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο 

2. Τελ 28ε Οθησβξίνπ (Δζληθή ενξηή) 

3. Τε 17ε Ννεκβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία γίλνληαη εθδειψζεηο γηα ηελ επέηεην ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, ζε φια ηα λεπηαγσγεία, κέζα ζην πξσηλφ σξάξην εξγαζίαο, ζηηο 

νπνίεο παίξλεη κέξνο φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Όηαλ ε 17ε Ννεκβξίνπ είλαη 

Σάββαην ή Κπξηαθή, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή. 

4. Την 6η Δεκεμβρίοσ,εορτή τοσ πολιούτοσ τοσ νησιού μας ,Αγίοσ Νικολάοσ 

5. . Απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 7 Ιαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Φξηζηνπγέλλσλ 

6. Τελ 30ε Ιαλνπαξίνπ, ενξηή ησλ Τξηψλ Ιεξαξρψλ. Τελ εκέξα απηή ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ παίξλεη κέξνο ζηνλ εθθιεζηαζκφ θαη ζηηο ζρεηηθέο εθδειψζεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

7. Τελ Καζαξή Γεπηέξα 

8. Τελ 25ε Μαξηίνπ (Δζληθή ενξηή) 

9. Απφ ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ (δηαθνπέο Πάζρα), 

10. Τελ 1ε Μαΐνπ 

11. Τελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 

12. Απφ 22 Ινπλίνπ κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο) 

13. Τα Νεπηαγσγεία παξακέλνπλ, επίζεο, θιεηζηά, φηαλ νη Νεπηαγσγνί παξαθνινπζνχλ 

ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα ηεο Σπληνλίζηξηαο  Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ  θαη θαηά ηηο 

εθινγέο (Γεκνηηθέο, Βνπιεπηηθέο, Σπλδηθαιηζηηθέο). 

Οη ζρνιηθέο γηνξηέο, εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή άιινπ ηχπνπ, θαζψο θαη νη δηδαθηηθέο 

επηζθέςεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη βνεζνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ζρνιηθνχ έξγνπ. Γη’ απηφ νη καζεηέο θαιφ ζα ήηαλ λα κελ απνπζηάδνπλ απφ απηέο, αλ δελ 

έρνπλ ζνβαξφ ιφγν. 



Έθηαθηεο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

εθδήισζε ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Δθθιεζηαζκφο λεπίσλ κπνξεί λα γίλεη, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη εμαζθαιίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα αζθαιή κεηάβαζή ηνπο ζηνλ λαφ. 

Διδακηικέρ επιζκέτειρ 

Σε πεξίπησζε δηδαθηηθήο επίζθεςεο ηεξείηαη ην εκεξήζην ζρνιηθφ δηδαθηηθφ 

σξάξην, ελψ ζα ππάξρεη έγθαηξε ελεκέξσζε πξνο ηνπο γνλείο θαη γξαπηή έγθξηζή ηνπο. 

Ππόγεςμα  

Κάζε παηδί ζα πξέπεη απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο λα έρεη καδί ηνπ κία 

ζρνιηθή ηζάληα λεπηαγσγείνπ (κε εχρξεζην θνχκπσκα), κέζα ζηελ νπνία ζα θέξλεη 

θαζεκεξηλά ην πξφγεπκα. Θα πξέπεη, επίζεο, λα έρεη κία κηθξή πθαζκάηηλε πεηζέηα ηελ 

νπνία ζα ζηξψλεη επάλσ ζην ηξαπέδη, ην ηάπεξ ηνπ θαγεηνχ ηνπ, θαη ην παγνπξίλν/ 

κπνπθάιη ηνπ. Οη ψξεο ηνπ πξνγεχκαηνο είλαη ηδηαίηεξεο ζηηγκέο ηεο εκέξαο. Παξαθαινχκε 

λα κε δίλεηε ζην παηδί ζαο ηξφθηκα ηα νπνία δελ ηνπ αξέζνπλ ή ηα νπνία δπζθνιεχεηαη λα 

θάεη, γηαηί απηφ είλαη πηζαλφλ λα απνηειέζεη αθνξκή γηα αληηδξάζεηο ηνπ πξνο ην 

λεπηαγσγείν. Φξνληίδεηε λα παίξλεη καδί ηνπ πγηεηλέο ηξνθέο – σο επί ην πιείζηνλ – θαη 

απαγνξεχνληαη ηα γαξηδάθηα, ηζηπο, ζνθνιάηεο, θξνπαζάλ ηππνπνηεκέλα θ.α. Γελ πξέπεη λα 

έρεη καδί ηνπ  ηζίριεο, ή θαξακέιεο, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηφζν ηνπ ηδίνπ, φζν θαη ησλ 

άιισλ παηδηψλ. 

Γηάιεηκκα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο/καζήηξηεο βγαίλνπλ ζην πξναχιην, 

φπσο έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Ωξνιφγην Πξφγξακκα. 

*Τα 2 ηειεπηαία ζρνιηθά έηε  ην δηάιεηκκα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξηζηά γηα ηα δχν 

ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηα κέηξα ελάληηα ζηνλ covid. 

Σε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο νξίδνληαη απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο νη 

πξνθαζνξηζκέλνη ρψξνη παξακνλήο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. 

Τν δηάιεηκκα είλαη ρξφλνο παηρληδηνχ θαη αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ φπνπ νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αιιειεπηδξνχλ, παίδνπλ αξκνληθά θαη γηα νπνηνδήπνηε 

πξφβιεκα ή δπζθνιία αληηκεησπίδνπλ απεπζχλνληαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

βξίζθνληαη ζην πξναχιην. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο δελ επηηξέπεηαη θαλέλαο αλήιηθνο ή ελήιηθνο λα 

παξαθνινπζεί, λα ζπλνκηιεί ή λα δίλεη αληηθείκελα ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ 

ζρνιείνπ απφ ηα θάγθεια ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ. 

 

 

Ονομαζηικέρ εοπηέρ – γενέθλια 



Καηά ηηο νλνκαζηηθέο γηνξηέο θαη ηηο εκέξεο ησλ γελεζιίσλ ησλ λεπίσλ, κπνξνχλ ηα 

ίδηα λα θεξάζνπλ αηνκηθά γιπθά ζηα παηδηά. 

Οι εκπαιδεςηικοί ηος ζσολείος μαρ 

 

*Δθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη κέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ Σηειερψλ ηεο Δθπαίδεπζεο. 

 

*Πξνεηνηκάδνπλ θαζεκεξηλά θαη νξγαλψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εθαξκφδνληαο 

ζχγρξνλεο θαη θαηάιιειεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ. 

 

*Επηκνξθψλνληαη θαη  εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο φπσο   πεξηβαινληηθά 

πξνγξάκκαηα, εξγαζηήξηα δεμηνηήησλ,    νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ζελάξηα ζηελ 

αζχγρξνλε. 

 

*Φξνληίδνπλ γηα ηελ πξφνδν φισλ ησλ καζεηψλ /καζεηξηψλ ηνπο θαη ηνπο πξνζθέξνπλ 

παηδεία δηαλνεηηθή, εζηθή θαη θνηλσληθή. 

 

*Δλζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ην ζρνιείν θαη θαιιηεξγνχλ ηηο 

αξρέο θαη ην πλεχκα αιιειεγγχεο θαη ζπιινγηθφηεηαο. 
 

*Σπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία ήξεκνπ, επράξηζηνπ θαη ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο ζην 

ζρνιείν. Οη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, θαζψο θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηελ πξντζηακέλε ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ είλαη ζρέζεηο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ζπλαδειθηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο. 

* Τεξνχλ ερεκχζεηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνξεία θάπνησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα γηα ζέκαηα 

πνπ ζεσξνχληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα. Δπηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο, φηαλ απνπζηάδεη ν 

καζεηήο πιένλ ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ θαη δελ έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ αηηία ηεο απνπζίαο. 

* Αληηκεησπίδνπλ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ σο ζπλεξγάηεο, αξσγνχο ζην έξγν 

ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ. Αθνχλ κε ζεβαζκφ ηνπο φπνηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ιχζεηο σο εηδηθνί ηνπ ρψξνπ, νη νπνίεο 

ζα βειηηψζνπλ ηηο γλσζηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ. 

* Σε πεξίπησζε πνπ ε ζπκπεξηθνξά (γλσζηηθή, θηλεηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, 

πξνβιήκαηα ιφγνπ) ησλ λεπίσλ ρξήδεη δηάγλσζεο/ ππνζηήξημεο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, 

νη εθπαηδεπηηθνί θαηεπζχλνπλ/ζπκβνπιεχνπλ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο γηα ηελ θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή βνήζεηαο πξνο απηνχο. 

*Σπλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζψο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. 

 



*Αλαλεψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο 

ηφζν κέζσ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο, πνπ παξέρνληαη ζεζκηθά απφ ην ζχζηεκα 

ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη κέζσ ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ή θαη ηεο 

απηνεπηκφξθσζεο. 

 

 

 

Σςνεπγαζία γονέυν και διδακηικού πποζυπικού 

  

Πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ 

θιίκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ε επηθνηλσλία θαη ε επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε 

ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη κε ηνλ Σχιινγν Γνλέσλ. Η 

εκπηζηνζχλε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν εληζρχεηαη απφ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ 

γνλέσλ/θεδεκφλσλ πξνο ην Σρνιείν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

. 

 
 

 Οη γνλείο/θεδεκφλεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά γηα ηελ πξφνδν 

θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ηε λεπηαγσγφ ηεο ηάμεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

ζπλαληήζεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζα είλαη ηαθηηθέο, εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ 

αιιά εληφο σξαξίνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Οθείινπλ λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ αλαξηψληαη ζηε 

ζρνιηθή ηζηνζειίδα θαη ζηελ νκάδα ηνπο. 

 Σε πεξίπησζε δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ πξέπεη ην Νεπηαγσγείν λα γλσξίδεη πνηνο απφ 

ηνπο δπν γνλείο έρεη ηελ θεδεκνλία. 

 Οθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ εκπηζηεπηηθά ζηε λεπηαγσγφ ηεο ηάμεο θαη ζηελ 

πξντζηακέλε θάζε ηδηαηηεξφηεηα πνπ αθνξά ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ 

καζεηή αιιά θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δσή ηνπ παηδηνχ (π.ρ. δηαδχγην, λέν κσξφ 

θ.ιπ.), πξνθεηκέλνπ ε λεπηαγσγφο λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ θαη λα δνπιέςεη πάλσ ζ’ απηέο. 

 Σε πεξίπησζε απνπζίαο καζεηή, ηδηαίηεξα καθξνρξφληαο ή επαλαιακβαλφκελεο, 

είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξψλεηαη έγθαηξα ην ζρνιείν.. 

 Δλεκεξψλνπλ ην ζρνιείν γηα θάζε αιιαγή ηνπ αξηζκνχ ηειεθψλνπ ηνπο. 

 Σε πεξίπησζε πνπ έλα λήπην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην ζρνιείν, 

δειψζεη αδηαζεζία, ακέζσο ελεκεξψλεηαη ηειεθσληθά απφ ηε λεπηαγσγφ ή ηελ 

πξντζηακέλε ηνπ ζρνιείνπ ν γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ γηα ηελ άκεζε πξνζέιεπζή ηνπ 

ζην ζρνιείν θαη ηελ παξαιαβή ηνπ παηδηνχ ηνπ. 



 Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ έγθαηξα ηα δηάθνξα 

έγγξαθα (π.ρ. Α.Γ.Υ.Μ., Βηβιηάξηα Δκβνιίσλ, Υπεχζπλεο Γειψζεηο, θ.ά.) πνπ ηνπο 

δεηνχληαη απφ ην ζρνιείν. 

 Οη γνλείο θαη θεδεκφλεο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Καλέλαο ελήιηθαο δελ έρεη δηθαίσκα λα λνπζεηεί, λα επηπιήηηεη ή λα ηηκσξεί 

ΚΑΝΔΝΑ ΠΑΙΓΙ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ θάπνηνο καζεηήο δεκηνπξγεί 

πξφβιεκα, πξέπεη λα ην ζπδεηνχλ πξψηα κε ηελ ππεχζπλε λεπηαγσγφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα – αλ δελ επηιπζεί- κε ηελ Πξντζηακέλε. 

 Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάηη πνπ δπζαξεζηεί, πξνβιεκαηίδεη ή ελνριεί ηνπο 

γνλείο ζε ζρνιηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα ην ζπδεηνχλ κε ηελ ππεχζπλε λεπηαγσγφ 

θαη ηελ Πξντζηακέλε. 

Χπήζη εικόνυν και βίνηεο από ζσολικέρ δπαζηηπιόηηηερ: Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο γνλείο 

θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ λα αλαξηήζνπλ θσηνγξαθίεο ή βίληεν ζην δηαδίθηπν απφ 

δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Δηθφλεο απφ ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ πνπ 

ζα αλαξηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε εγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ηζηφηνπνπο θαη 

ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ζρνιείνπ, ζα έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία θαη ζα γίλνληαη κφλν κεηά ηελ 

ελππφγξαθε έγθξηζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

λεπίσλ. 

 

Υπεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ παξαπάλσ ηζηφηνπνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ, 

πνπ κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ καζεηψλ 

ζην Γηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Π.Σ.Γ. 

Τν ζρνιείν δηαηεξεί ζπρλή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά θαη  κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηάμεσλ. 

 Πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ πξνζηαζίαο απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο  

Αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ 

Γηα ηελ πξνζηαζία απφ ζεηζκνχο θαη ζπλνδά θπζηθά θαηλφκελα επηθαηξνπνηείηαη 

ηαθηηθά ην Σρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Σεηζκηθνχ Κηλδχλνπ 

ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη πινπνηνχληαη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Ο  Πξντζηάκελνο/ε Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σχιινγν Γηδαζθφλησλ, πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ ρψξνπ. Δπίζεο, ελεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο γηα ηνπο βαζηθνχο 

θαλφλεο θαη ηξφπνπο αληίδξαζεο θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε θξίζεο νη καζεηέο/καζήηξηεο παξαδίδνληαη κφλν 

ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο ή ζηα πξφζσπα πνπ νη γνλείο/θεδεκφλεο έρνπλ νξίζεη 

γξαπηψο γηα ηελ παξαιαβή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Τέινο, ζε θαηαζηάζεηο παλδεκίαο ή αθξαίσλ-επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ νη 



εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο/καζήηξηεο, γνλείο/θεδεκφλεο, Γηεπζπληέο/Γηεπζχληξηεο, 

Πξντζηάκελνη/Πξντζηάκελεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα αθνινπζνχλ ξεηά ηηο 

νδεγίεο πνπ εθδίδνπλ νη εθάζηνηε αξκφδηνη θνξείο/ππεξεζίεο: π.ρ. ΔΟΓΥ, ΥΠΑΙΘ, 

Υπνπξγείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ.ι.π. γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο. 

 

 

Δηδηθφ ζρέδην απνρψξεζεο ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ 

Φψξνο ζπγθέληξσζεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο: Η απιή ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 

Σε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ έρεη θαηαξηηζηεί 

ζρέδην δηαθπγήο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο.  

 Άξζξν 6: Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο- Γηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ  

Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Η ηήξεζή ηνπ απφ φινπο ηνπο 

παξάγνληεο ηνπ ζρνιείνπ (καζεηέο/καζήηξηεο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο/θεδεκφλεο, 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ) κε ακνηβαίν ζεβαζκφ ζηνλ δηαθξηηφ ζεζκηθφ ξφιν ηνπο απνηειεί 

πξνυπφζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Δίλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην 

νπνίν κπνξεί ην ζρνιείν λα νηθνδνκήζεη γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακά ηνπ. 

Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη δελ πξνβιέπνληαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ, αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν/Πξντζηακέλε θαη ην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο. 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ θείκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο κε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ελεκεξψλνληαη κε θάζε πξφζθνξν 

κέζν, έληππν ή ειεθηξνληθφ, ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

 

Επικοινυνία με ηο ζσολείο –Σσολικόρ Ιζηόηοπορ 

Τηλ 2243022470 

Ηλεκηπονικό ηασςδπομείο:  

mail@2nip-kalymn.dod.sch.gr 

 Ιζηολόγιο:  

 https://blogs.sch.gr/2nipkalymn 

 Ηλεκηπονικέρ ηάξειρ :e-me.edu.gr https://eclass.sch.gr/ 
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