
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη μονάδα που διέπεται από αρχές και κανονισμούς. 

Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί, 

σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της Δημοκρατικής κοινωνίας. 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.(ΦΕΚ 

491/09-02-2021) 

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων 

και των κανόνων που αποτελούν προυποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, 

μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Επιπλέον ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό  παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή 

σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή 

της διαφορετικότητας. 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη της Διεύθυνσης και όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας, μαθητών, εκπαιδευτικών, του υποστηρικτικού και βοηθητικού προσωπικού και 

των γονέων και κηδεμόνων. 

1.ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ 

Η προσέλευση των μαθητών/μαθητριών γίνεται από τις 8.15-8.30.Μετα τις 8.30 η εξωτερική 

πόρτα κλειδώνει και δεν επιτρέπεται η προσέλευση των παιδιών στο σχολικό χώρο. Μπορεί 

να λειτουργήσει πρόωρη υποδοχή μόνο για τους μαθητές/μαθήτριες που είναι εγγεγραμμένοι 

στο Ολοήμερο Πρόγραμμα με ώρα προσέλευσης   7.45-8.00.Για την συγκρότηση τμήματος της 

πρωινής υποδοχής ο ελάχιστος αριθμός των ενδιαφερομένων νηπίων/προνηπίων είναι 5 

παιδιά. 

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών αποτελεί υποχρέωση των γονέων. 

Η αποχώρηση από το νηπιαγωγείο γίνεται στις 13.00  και 16.00  για τους μαθητές  του 

ολοήμερου προγράμματος.  

Η παράδοση των παιδιών κατά την προσέλευσή τους γίνεται αυστηρά στην είσοδο της τάξης 

στην εκπαιδευτικό και όχι στην εξωτερική πόρτα του σχολείου. Τα παιδιά κατά την 

αποχώρηση παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους γονείς/ενήλικες, στην υπεύθυνη 

δήλωση που συμπληρώνεται κατά την εγγραφή και μόνο με την επίδειξη ταυτότητας εφ’όσον 

ζητηθεί από την νηπιαγωγό. 

Σε περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων και δικαστικών αποφάσεων πρέπει να ενημερώνεται η 

Προϊσταμένη,η οποία φροντίζει για την ενημέρωση της εκάστοτε νηπιαγωγού και η παράδοση 

των μαθητών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν από το σχολείο πρίν τη λήξη 

του ωραρίου. Άν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού 

ωραρίου(π.χ αδιαθεσία),ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο σχολείο και 



να παραλάβει το παιδί του με την συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης. Υπογραμμίζεται ότι δεν 

προβλέπεται πρόωρη αποχώρηση από το Βασικό Υποχρεωτικό και το Προαιρετικό Ολοήμερο 

Πρόγραμμα. 

Σε καταστάσεις έκτακτων συνθηκών, πανδημίας ή ακραίων καιρικών φαινομένων όλα τα μέλη 

της σχολικής κοινότητας, εκπαιδευτικοί, γονείς/κηδεμόνες, μαθητές οφείλουν να 

συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι 

φορείς/υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των 

μελών της σχολικής κοινότητας. 

 ΓΕΥΜΑ/ΠΡΟΓΕΥΜΑ 

Για την τέλεση του γεύματος και του προγεύματος πρέπει να έχει κατακτηθεί η δεξιότητα της 

αυτοεξυπηρέτησης κάτι που ενισχύεται και καλλιεργείται στο σχολείο. Η εκπαίδευση των 

προνηπίων /νηπίων στην αυτοεξυπηρέτηση απαιτεί αμφίδρομη προσπάθεια του σχολείου και 

της οικογένειας που δίχως τη συνδρομή της δεν δύναται να επιτευχθεί. 

Η προετοιμασία του προγεύματος και του γεύματος αποτελεί ευθύνη των γονεών και 

κηδεμόνων και  τοποθετείται μέσα στις τσάντες των παιδιών. 

 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ/ΓΕΝΕΘΛΙΑ  

Κατά τις ονομαστικές εορτές και τα γενέθλια των παιδιών συστείνεται ατομικό κέρασμα σε 

συσκευασία το οποίο πραγματοποιείται κατά το σχόλασμα των μαθητών/τριών.Οι τούρτες 

στο χώρο του σχολείου απαγορεύονται. 

 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων από τις εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση που χρειαστεί η 

χορήγηση φαρμάκου κατά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τότε ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνει 

την Προϊσταμένη και την εκπαιδευτικό της τάξης και κατόπιν αιτήματος προσέρχεται στο 

χώρο του σχολείου για να το χορηγήσει. 

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ/VIDEO 

Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και video των μικρών μαθητών από την εκπαιδευτικό 

παρά μόνο αν παραστεί κάποιος λόγος στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπου 

τότε ο γονέας συμπληρώνει σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι συναινεί με την λήψη. 

 

2.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Τα παιδιά έχουν ανάγκη από σταθερά και σαφή όρια βάσει των οποίων μπορούν να νοιώσουν 

ασφαλή να προσανατολιστούν και να προχωρήσουν. Χρειάζονται όρια για να γνωρίσουν μέχρι 

που μπορεί να φτάσει η συμπεριφορά τους. 

Σε κάθε τάξη υπάρχει ένα πλαίσιο κανόνων που διαμορφώνεται με την συμμετοχή των 

παιδιών και αποτελεί το συμβόλαιο της τάξης το οποίο δεσμεύεται κάθε μαθητής/τρια να 

τηρήσει προκειμένου η συνύπαρξη των μελών να είναι αρμονική και ασφαλής. 

Τα παιδιά πρέπει να σέβονται τόσο τους συμμαθητές τους και την εκπαιδευτικό όσο και την 

σχολική τάξη και γενικά όλη της σχολικής περιουσίας. 

Ομοίως επιδεικνύεται και από την εκπαιδευτικό ο αντίστοιχος σεβασμός στην προσωπικότητα 

του μαθητή λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες συνθήκες του 

εκάστοτε οικογενειακού περιβάλλοντος, 



Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της τάξη η νηπιαγωγός παρατηρεί την 

συμπεριφορά, νουθετεί το παιδί και γίνεται σύσταση προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη 

παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. 

Το παιδί καλείται να συνειδητοποιήσει ότι κάθε μη αποδεκτή συμπεριφορά συνοδεύεται από 

συνέπειες και ότι  οφείλει να εναρμονίσει τη συμπεριφορά του με τις από κοινού 

συμφωνημένες αρχές(Συμβόλαιο τάξης). Σε περιπτώσεις που τα παιδιά παρουσιάζουν θετική 

συμπεριφορά την οποία η εκπαιδευτικός θέλει να ενθαρρύνει χρησιμοποιείται η 

επιβράβευση που πολλές φορές μπορεί να είναι λεκτική η να έχει τη μορφή βραβείου 

ανάλογα με την πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού. 

Σε κάθε περίπτωση η σωματική ποινή απαγορεύεται. 

Εφ’όσον η συμπεριφορά του μαθητή/τριας είναι σοβαρά αποκλίνουσα  γίνεται α)άμεση 

ενημέρωση του γονέα β)ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων και αν παρ’όλες τις 

παιδαγωγικές παρεμβάσεις το πρόβλημα δεν διευθετηθεί μπορεί να κριθεί αναγκαίο ή και 

σκόπιμο η συνεργασία με ψυχολόγο,ΚΕΣΥ ή ιατροπαιδαγωγικό κέντρο.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους γονείς, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, 

ο γονέας ενημερώνεται για την πρόοδο/συμπεριφορά του μαθητή και δίνονται κατευθύνσεις 

για την αναζήτηση υποστήριξης από επιστημονικούς φορείς του Υπουργείου Παιδείας, αν 

αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 

3.ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 

Ο ρόλος του σχολείου στην βαθμίδα του νηπιαγωγείου είναι η πρόληψη φαινομένων βίας και 

επιθετικής συμπεριφοράς με την οργάνωση κατάλληλων εκπαιδευτικών δράσεων. 

Απαραίτητη προυπόθεση αποτελεί η δημιουργία κλίματος ασφάλειας και οικειότητας για την 

ομαλή και καλή ανάπτυξη της ψυχικής υγείας των μαθητών το οποίο  συμβάλει ώστε ο 

μαθητής να συνεργαστεί με τον εκπαιδευτικό και να επιλύσουν από κοινού τα προβλήματα 

που οδηγούν στην ανάπτυξη φαινομένων βίας και μη αποδεκτής γενικότερα συμπεριφοράς 

που δημιουργεί προβλήματα στην συνύπαρξη με τους άλλους μαθητές/τριες. Ο εκπαιδευτικός 

καλείται να έχει θετική στάση απέναντι στο παιδί, επικεντρωμένος στα θετικά του σημεία. Ένα 

κλίμα αγάπης ,ομόνοιας και υποστήριξης συντελεί στο να εκφράζουν οι μαθητές/τριες τα 

συναισθήματά τους και παράλληλα να υπολογίζουν τα συναισθήματα των άλλων. Ένα θετικό 

μαθησιακό περιβάλλον καλλιεργεί την διάθεση μιας υγιούς και θετικής συμπεριφοράς εκ 

μέρους των μαθητών και συμβάλει στην αποφυγή ανάπτυξης φαινομένων βίας και αρνητικής 

συμπεριφοράς. 

 

 

4.ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Οι γιορτές και οι εκδηλώσεις αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του 

νηπιαγωγείου γι’αυτό καλό είναι οι μαθητές/τριες να μην απουσιάζουν από αυτές, αν δεν 

έχουν σοβαρό λόγο. Κάθε μήνα πραγματοποιείται μια εκπαιδευτική δράση από εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές ομάδες  



Ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς(ετήσιος) ή και 

κατά την διάρκεια του σχολικού έτους (τριμηνιαίος) με εκπαιδευτικές δράσεις τόσο μέσα στο 

σχολείο όσο και έξω από αυτό.  

Σε περίπτωση εξωσχολικών δραστηριοτήτων σε μουσεία ή σε άλλους εκπαιδευτικούς χώρους 

που απαιτείται η μεταφορά μέσω πούλμαν γίνεται ενημέρωση των γονέων νωρίτερα 

προκειμένου να υπάρξουν δυο συνοδοί ανά τμήμα. 

Σε αυτή την περίπτωση για την συμμετοχή των παιδιών απαιτείται η συμπλήρωση υπεύθυνης 

δήλωσης από τους γονείς/κηδεμόνες και η έξοδος από το σχολικό χώρο πραγματοποιείται 

εφ’όσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών/μαθητριών( 2/3 της σχολικής 

μονάδας).Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων η 

εκδρομή ακυρώνεται. 

 

5.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 

Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας αποτελεί θεμέλιο λίθο για την καλή ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή του παιδιού στη σχολική κοινότητα. 

Ηθική υποχρέωση των γονέων είναι να αναποκρίνονται στις προσκλήσεις του νηπιαγωγείου 

και να συμμετέχουν ενεργά στις συναντήσεις γονέων και νηπιαγωγών που οργανώνονται 

καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και οι οποίες θα γνωστοποιούνται έγκαιρα με 

σχετικά ενημερωτικά σημειώματα και ανακοινώσεις ή μέσω email. 

Οι γονείς καλούνται: 

Α)Να παρατηρούν συχνά τους πίνακες ανακοινώσεων έξω από τις τάξεις 

Β)Να διαβάζουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις που θα δίνονται από την εκπαιδευτικό της 

τάξης στο χέρι των γονέων 

Γ)Να ανταποκρίνονται σε έκτακτα καλέσματα εφόσον υπάρξει η πρωτοβουλία από την 

εκπαιδευτικό 

Δ)Για οποιοδήποτε αίτημά τους απευθύνονται στην εκπαιδευτικό της τάξης και εάν δεν 

υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση τότε απευθύνονται στην Προϊσταμένη του σχολείου. 

Ε)Να επικαιροποιούν τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία των εμπλεκόμενων 

στην παραλαβή/ παράδοση των παιδιών σε περίπτωση που αυτά αλλάξουν(email,τηλέφωνα) 

Ζ)Συμπληρώνουν στην αρχή της χρονιάς σχετικό ερωτηματολόγιο προκειμένου οι 

εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν κάποιες βασικές αλλά και ιδιαίτερες πληροφορίες σε σχέση με το 

παιδί 

Οι εκπαιδευτικοι καλούνται να: 

 

Α)Δημιουργούν ένα κλίμα αρμονικής συνεργασίας με τους γονείς και είναι εύκαιροι και 

πρόθυμοι για συζήτηση σε χρόνο που θα οριστεί από την εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τον 

γονέα για την αντιμετώπιση οποιαδήποτε έκτακτου προβλήματος 

Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ  
εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων επιδιώκεται με την υιοθέτηση των παρακάτω 
πρακτικών  
   
  



- Επιστολές, ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (π.χ.  
θεματικές ενότητες, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Εισαγωγή Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο)   
- ( ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  (emails)  
- Αναρτήσεις στο ιστολόγιο ή την ιστοσελίδα Νηπιαγωγείου  
  
Β)Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και 
στο ευρύτερο  
κοινωνικό περιβάλλον (συνεντεύξεις), λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την  
πρόοδο και   συμπεριφορά   των   μαθητών/μαθητριών τους   και   υιοθετούν κατάλληλες  
παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.   
Γ) Συνεργάζονται με τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια ή τον Προϊστάμενο/Προϊσταμένη, τους 
γονείς και τα  
αρμόδια Στελέχη Εκπαίδευσης για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση 
προβλημάτων  
συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.   
 
Δ)Ορίζουν σε συνεργασία με την Διευθύντρια, πέρα από τις απογευματινές ενημερώσεις για 

λειτουργικά θέματα του νηπιαγωγείου στην αρχή και για παιδαγωγικά θέματα αργότερα, 

μηνιαίες ενημερώσεις γονέων σε σχέση με την πρόοδο των μαθητών σε χρόνο που 

αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων εντός σχολικού ωραρίου. Επίσης, δέχονται και 

προσκαλούν σε συνάντηση τις οικογένειες εκτάκτως, κάθε φορά που χρειάζεται κατόπιν 

αιτήματος.  

 

Ε)Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που εργάζονται στο χώρο του σχολείου 

ως παράλληλη στήριξη    για την καλύτερη υποστήριξη του μαθητή/τριας και της οικογενείας 

αυτου/αυτης. 

Ζ)Συνεργάζονται παράλληλα με ειδικούς ιδιωτικού φορέα οι οποίοι υποστηρίζουν το παιδί εκ 

μέρους της οικογένειας (μέσω κυρίως τηλεφώνου) δίνοντας και παίρνοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες που χρειάζονται για την από κοινού σωστή υποστήριξη  του παιδιού. 

 Η) Σε κάθε Νηπιαγωγείο υπάρχουν τα προβλεπόμενα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα.  
Ανάμεσα στα βιβλία υπάρχει το Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής που σύμφωνα με την  
Φ.3/716/Γ1/825/27-7-1998/ΥΠ.Ε.Π.Θ. αποτελεί το κύριο βιβλίο καταγραφής όλων των  
στοιχείων, που δείχνουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Στο βιβλίο αυτό  
καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά, πληροφορίες, για την καθημερινή  
δραστηριότητα και τις δράσεις του σχολείου όπως: εκδηλώσεις, πρόσκληση φορέων,  
 

 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων μέσω εκλογικής διαδικασίας και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. 

Όλοι οι γονείς/κηδεμόνες που έχουν παιδιά στο σχολείο αποτελούν τη Γενική Συνέλευση του 

Συλλόγου, η οποία εκλέγει κάθε δυο χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιό του. Το Διοικητικό 

συμβούλιο εκπροσωπεί τους γονείς, φροντίζει για την δραστηριοποίησή  και ενημέρωσή τους 

και οργανώνει δράσεις στηριζόμενες σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την σχολική 

κοινότητα. 



Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την Προϊσταμένη, το 

Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου αλλά και τον Πρόεδρο Επιτροπής του Δήμου 

Γενικά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί σημαντικό θεσμό και αναπόσπαστο μέρος 

της Σχολικής Κοινότητας και καλούνται οι Γονείς να συμμετέχουν σε αυτόν. 

 

 

6.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Για την καλύτερη λειτουργία της σχολικής μονάδας είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός ποιοτικού 

σχολικού χώρου η οποία εξασφαλίζεται πρώτα από τα μέλη της σχολικής μονάδας σε άμεση 

συνεργασία με τον Δήμο και τις λοιπές τεχνικές υπηρεσίες(Αποκατάσταση ζημιών, 

αντικατάσταση φθαρμένων υλικών, φροντίδα κήπου)οι οποίες δομές πρέπει να 

ανταποκρίνονται άμεσα. 

Ο έλεγχος των υποδομών της σχολικής μονάδας για την ασφάλεια των παιδιών κρίνεται 

απαραίτητο να γίνεται 2 φορές το χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος από 

την Προϊσταμένη του Σχολείου. 

Σε κάθε περίπτωση η εκπαιδευτικός της τάξης φροντίζει για την καλαίσθητη και λειτουργική 

συγκρότηση κέντρων δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη έτσι ώστε οι χώροι αυτοί να αποτελούν 

πόλο έλξης για τα παιδιά ανταποκρινόμενοι  στις ιδιαίτερες ανάγκες  και ενδιαφέροντα των 

παιδιών. 

Η εκπαιδευτικός σε συνεργασία με την Προϊσταμένη φροντίζουν για την αντικατάσταση 

φθαρμένου/κατεστραμμένου εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού υλικού με καινούρια και για την 

ύπαρξη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής προκειμένου να υποστηριχτεί η εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Κατάλληλα διαμορφωμένος είναι και ο εξωτερικός χώρος με μονόζυγο, πολυόργανο παιδικής 

χαράς και γωνιά μουσικής και λάστιχα ισορροπίας. Σχεδιάζεται περαιτέρω σχηματισμός 

γωνιών παιχνιδιού που καλλιεργούν κινητικές δεξιότητες, εκγύμναση σώματος και 

ισορροπίας, που συμβάλουν γενικότερα στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του νηπίου. 

Γενικά οι εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι είναι βαμμένοι σε ήπια χαρούμενα χρώματα 

προκειμένου το σχολείο να αποτελεί ένα ευχάριστο χώρο διαβίωσης παιδιών και 

εκπαιδευτικών. 

Λόγω των ιδιαίτερων  συνθηκών Covit 19 έχει οριστεί από το Δήμο προσωπικό καθαριότητας 

καθ’όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου καθώς και μετά το πέρας αυτού. 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

Για την προστασία από σεισμούς και σύνοδα φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το 

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για την διαχείριση του Σεισμικού κινδύνου στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας και εκπαιδευτικές δράσεις  κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο 

διαφυγής, τα παιδιά συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένο εξωτερικό χώρο(στην πίσω πλευρά 

της αυλής) και τα παιδιά παραδίδονται μόνο στους γονείς και στα πρόσωπα που έχουν 

οριστεί γραπτώς για την παραλαβή των μαθητών/μαθητριών απο τη σχολική μονάδα.  

 



Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν προβλέπονται από τον 

Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Προϊσταμένη και το Σύλλογο 

Διδασκόντων σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη 

εκπαιδευτική νομοθεσία σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο 

(έντυπο ,ηλεκτρονικό) σχετικά με τον κανονισμό του Νηπιαγωγείου 
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                                                        Η Προϊσταμένη 

                                                     Μυρτώ Κοκκινίδου 

 

                                                                     Εγκρίνεται 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου                                        Διευθυντής Εκπαίδευσης 

………………………………………………………                                  …………………………………………………………     

Ημερομηνία:  ………………………………….                               Ημερομηνία:  ………………………………………. 

 

 

 

 


