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Ειςαγωγή 

Σο νθπιαγωγείο είναι ο χϊροσ όπου τα νιπια, περνοφν πολλζσ ϊρεσ κακθμερινά. 

Μακαίνουν, παίηουν, χαίρονται, δθμιουργοφν, ςυνεργάηονται. Πολλζσ φορζσ όμωσ 

αντιμετωπίηουν και δυςκολίεσ, τόςο οι μακθτζσ, που αφοροφν ςτθν προςαρμογι 

τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο περιβάλλον και ςτθν ςυνφπαρξι τουσ με ςυνομθλίκουσ, όςο 

και το διδακτικό προςωπικό που αφοροφν ςτισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ, με τουσ γονείσ 

αλλά ακόμα και ςτθν προςπάκεια παροχισ ποιοτικοφ εκπαιδευτικοφ ζργου.  

Αποςτολι και όραμα του χολείου μασ είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ και ανάπτυξθ από 

όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ κάκε πλευράσ των δυνατοτιτων τουσ: 

ψυχοςωματικϊν, διανοθτικϊν, κοινωνικϊν, ζτςι ϊςτε να γίνουν ολοκλθρωμζνοι και 

υπεφκυνοι πολίτεσ. Θ ανάπτυξθ τθσ μοναδικότθτασ του κάκε μακθτι/τριασ γίνεται 

μζςα από τθν καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ του «ανικειν», τθν ςυμμετοχι και τθν 

εμπιςτοςφνθ ςε ζνα κοινό ςφςτθμα αξιϊν. 

Θ ςχολικι ηωι καλό είναι να ρυκμίηεται από κάποιουσ κανόνεσ, οι οποίοι βοθκοφν 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και το ςχολείο να λειτουργεί αποτελεςματικότερα ωσ 

μια αςφαλισ κοινότθτα μάκθςθσ. Για να λειτουργιςει ομαλά και αποδοτικά όλα τα 

μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ) είναι απαραίτθτο να 

ςυνεργάηονται αρμονικά, ςοβαρά και υπεφκυνα. Να αποδζχονται και να ςζβονται 

τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ. Για το ςκοπό αυτό ςυντάςςεται ο 

Κανονιςμόσ Εςωτερικισ λειτουργίασ του Νθπιαγωγείου μασ, ο οποίοσ είναι πλιρωσ 

εναρμονιςμζνοσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθ λειτουργία του ςχολείου.     

Με τον όρο «ςχολικόσ κανονιςμόσ» εννοοφμε το ςφνολο των όρων και των κανόνων 

που αποτελοφν προχποκζςεισ για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, μεκοδικά και 

αποτελεςματικά το ζργο του ςχολείου.  

Θ ςχολικι κοινότθτα είναι μία οργανωμζνθ ομάδα που ζχει όλα τα χαρακτθριςτικά 

τθσ κοινωνίασ. Σο ςχολείο προετοιμάηει τουσ νζουσ να ενταχκοφν ομαλά ςτθν 

κοινωνία. Θ εςωτερικι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ οφείλει να εκπαιδεφει και να 
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διαπαιδαγωγεί ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ ανάγκεσ τθσ δθμοκρατικισ 

κοινωνίασ.  

 

Γενικζσ αρχζσ/ςτοιχεία 

Ο ςκοπόσ του  Νθπιαγωγείου  ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία είναι να 

βοθκιςει τα παιδιά να αναπτυχκοφν ςωματικά, ςυναιςκθματικά, νοθτικά και 

κοινωνικά μζςα ςτο πλαίςιο των ευρφτερων ςτόχων τθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. Σο Νθπιαγωγείο, ωσ φορζασ κοινωνικοποίθςθσ του παιδιοφ (μετά τθν 

οικογζνεια),κα πρζπει να εξαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ ϊςτε τα παιδιά να 

αναπτφςςονται και να κοινωνικοποιοφνται ομαλά και πολφπλευρα. φμφωνα με το 

άρκρο 3, του Ν.1566, το Νθπιαγωγείο βοθκά τα νιπια «να καλλιεργοφν τισ 

αιςκιςεισ τουσ, να οργανϊνουν τισ πράξεισ τουσ, κινθτικζσ και νοθτικζσ, να 

εμπλουτίηουν και να οργανϊνουν τισ εμπειρίεσ τουσ, από το φυςικό και το 

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

αναπτφςςουν τθν ικανότθτα κατανόθςθσ και ζκφραςθσ, με ςφμβολα γενικά και 

ιδιαίτερα, ςτουσ τομείσ τθσ Γλϊςςασ, των Μακθματικϊν και τθσ Αιςκθτικισ». 

Επιπλζον το ςφγχρονο νθπιαγωγείο επιδιϊκει το ςεβαςμό τθσ προςωπικότθτασ του 

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

ςτισ ατομικζσ του διαφορζσ. Και όλα αυτά μζςα ςε μια ατμόςφαιρα ςτθν οποία 

βαςιλεφει θ χαρά, το παιχνίδι, θ δθμιουργία και θ πεικαρχθμζνθ ελευκερία. 

 

Σαυτότητα και όραμα του ςχολείου 

Σο 3ο Νθπιαγωγείο Θιβασ αποτελείται από δφο πρωινά τμιματα. Τπθρετοφν ς’ 

αυτό δφο εκπαιδευτικοί κι ζνα άτομο ςαν βοθκθτικό προςωπικό – κακαρίςτρια. To 

3ο Νθπιαγωγείο Θιβασ αποτελεί ζναν οργανιςμό που ζχει υιοκετιςει ζνα  

δθμοκρατικό-ςυμμετοχικό και ευζλικτο ςτιλ εκπαιδευτικισ ςυμπεριφοράσ, με ςτόχο 

τθ δθμιουργία αίςκθςθσ κοινοφ ςκοποφ.  
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Προςπακεί να καλλιεργιςει υψθλζσ προςδοκίεσ μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ, 

καταπολεμϊντασ τον εφθςυχαςμό, μζςα από κατάλλθλεσ ςυνκικεσ 

διδαςκαλίασ/μάκθςθσ (αςφάλεια, αποτελεςματικότθτα) και χρθςιμοποιεί τθν 

περιγραφικι αξιολόγθςθ θ οποία ανταποκρίνεται ςτθ μοναδικότθτα του κάκε 

παιδιοφ, λειτουργϊντασ υποςτθρικτικά για το ίδιο και τουσ γονείσ του. 

τοχεφει ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκπαίδευςθσ, προωκϊντασ καινοτομίεσ, 

αναπτφςςοντασ ςυνεργαςίεσ με άλλα ςχολεία. 

 

Λειτουργία ςχολείου 

Ζναρξη/λήξη  μαθημάτων 

Σο ςχολικό ζτοσ των νθπιαγωγείων αρχίηει τθν 1θ επτεμβρίου και λιγει ςτισ 31 

Αυγοφςτου του επόμενου ζτουσ. Σο διδακτικό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ επτεμβρίου και 

λιγει ςτισ 21 Ιουνίου του επόμενου ζτουσ. Οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 

αρχίηουν ςτισ 11 επτεμβρίου και λιγουν ςτισ 15 Ιουνίου του επόμενου ζτουσ, 

θμζρα κατά τθν οποία χορθγοφνται τα αναμνθςτικά ςτα νιπια. Όταν θ 15θ Ιουνίου 

είναι άββατο ι Κυριακι, οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ λιγουν τθν 

προθγοφμενθ Παραςκευι. 

 

Εγγραφζσ νηπίων 

Για τθν εγγραφι των νθπίων απαιτοφνται τα εξισ δικαιολογθτικά: 

 Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ του νθπίου (εκδίδεται από τθν προϊςταμζνθ) 

 Επίδειξθ βιβλιαρίου υγείασ ι προςκόμιςθ άλλου ςτοιχείου ςτο οποίο φαίνεται 

ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα από το νόμο εμβόλια 

 ΑΔΤΜ 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του γονζα/κθδεμόνα ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν 

αςφαλι μετακίνθςθ του νθπίου από και προσ το ςχολείο(επιλζγουν τθ διλωςθ: 



6 

 

«Τποβάλλοντασ αυτι τθν αίτθςθ, αναλαμβάνω τθν ευκφνθ για τθν αςφαλι 

προςζλευςθ και αποχϊρθςθ του νθπίου/προνθπίου». Φ.6/22510/Δ1/25-2-

2021«Εγγραφζσ μακθτϊν/τριϊν ςτα Νθπιαγωγεία για το ςχολικό ζτοσ 2021-

22»). 

 Αποδεικτικό ςτοιχείο, όπωσ προβλζπεται από το ΠΔ 79/2017 και τθν εγκφκλιο 

Φ.6/22510/Δ1/25-2-2021 ςφμφωνα με τθν οποία ο γονζασ/κθδεμόνασ 

τεκμθριϊνει τθ διεφκυνςθ μόνιμθσ κατοικίασ του αναρτϊντασ ςε ψθφιακι 

μορφι ζγγραφο ςχετικό αποδεικτικό, όπωσ λογαριαςμό ΔΕΚΟ, μιςκωτιριο 

ςυμβόλαιο, ι άλλο δθμόςιο πρόςφατο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει 

ρθτά θ διεφκυνςθ κατοικίασ. 

 

Ηλικία φοίτηςησ 

το νθπιαγωγείο εγγράφονται νιπια που ςυμπλθρϊνουν τθ νόμιμθ θλικία.  

Θ υποβολι των αιτιςεων-Τπεφκυνων Δθλϊςεων εγγραφϊν τθσ περ. α τθσ παρ. 4 

μπορεί να γίνεται και με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διάταξθ 

4Α του άρκρου 6 του ΠΔ79/2017 (Α 109). 

υγκεκριμζνα οι αιτιςεισ εγγραφϊν ςτα δθμόςια Νθπιαγωγεία Γενικισ Παιδείασ, 

από το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 και εφεξισ, γίνονται μζςω θλεκτρονικισ εφαρμογισ 

με Θλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ, ςφμφωνα με το άρκρο 1, τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 

53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΤΑ των Τπουργϊν Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και 

Επικρατείασ αρμόδιο για κζματα Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ. 

Σθν Θλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ υποβάλλουν οι γονείσ/κθδεμόνεσ για το 

Νθπιαγωγείο που ανικει το νιπιο-προνιπιο, βάςει τθσ διεφκυνςθσ κατοικίασ τουσ 

ςφμφωνα με τα όρια τθσ ςχολικισ περιφζρειασ του Νθπιαγωγείου, μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 
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τα Νθπιαγωγεία, για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, κα φοιτιςουν μακθτζσ/τριεσ που 

ζχουν ςυμπλθρϊςει τθ νόμιμθ θλικία εγγραφισ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτισ ςχετικζσ 

διατάξεισ του άρκρου 34 του ν. 4704/2020 (Α 133). φμφωνα με αυτζσ, ςτα 

Νθπιαγωγεία εγγράφονται μακθτζσ/τριεσ που τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ 

εγγραφισ ςυμπλθρϊνουν τθν θλικία των τεςςάρων (4) ετϊν. υγκεκριμζνα, 

εγγράφονται ςτα Νθπιαγωγεία για το ςχολικό ζτοσ 2021-22, μακθτζσ/τριεσ 

γεννθμζνοι/εσ το 2016 και το 2017 και τα Νθπιαγωγεία υποχρεοφνται να δεχτοφν 

όλεσ τισ αιτιςεισ νθπίων και προνθπίων που ζχουν γεννθκεί αυτά τα ζτθ. 

Από το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 3 του νόμου 

1566/1985 (Α 167), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 34 του ν. 4704/2020 (Α 133) 

θ φοίτθςθ των νθπίων που ςυμπλθρϊνουν θλικία τεςςάρων (4) ετϊν γίνεται 

υποχρεωτικι ςε όλουσ τουσ Διμουσ τθσ χϊρασ. 

 

Φοίτηςη/απουςίεσ 

Θ φοίτθςθ ςτο νθπιαγωγείο είναι υποχρεωτικι. . Όταν ζνασ μακθτισ απουςιάηει 

ςυςτθματικά και αδικαιολόγθτα από το ςχολείο θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ ι (ςε 

δεφτερθ φάςθ) θ Προϊςταμζνθ επικοινωνεί με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ κι τουσ 

ενθμερϊνει για τισ απουςίεσ του (άρκρο 13 ΠΔ79/2017), κακϊσ και για το: 

«Αν οι απουςίεσ του μακθτι του Νθπιαγωγείου υπερβαίνουν τισ εκατό (100), ανά 

διδακτικό ζτοσ, θ βεβαίωςθ φοίτθςθσ για τθν εγγραφι ςτθν Αϋ Δθμοτικοφ 

χορθγείται με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων που εκδίδεται φςτερα από 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υντονίςτριασ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Νθπιαγωγϊν. ε αντίκετθ 

περίπτωςθ ο μακθτισ επαναλαμβάνει τθ φοίτθςθ ςτο Νθπιαγωγείο. ε κάκε 

περίπτωςθ δε δφναται να επαναφοιτιςει ςτο Νθπιαγωγείο μακθτισ που τθν 31θ 

Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ ι επαναφοίτθςθσ ζχει ςυμπλθρϊςει τθν θλικία 

των επτά (7) ετϊν» Ν.4619/2019 
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Θ ανελλιπισ φοίτθςθ του παιδιοφ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ τόςο για τθν ομαλι 

προςαρμογι του ςτο ςχολικό περιβάλλον, όςο και για τθν απρόςκοπτθ 

παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ δραςτθριοτιτων του νθπιαγωγείου.  

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Σο ωρολόγιο πρόγραμμα Νθπιαγωγείου κακορίηεται από τθν αρ. 130272/Δ1/5-8-

2016/ΦΕΚ2670/26-8-2016, όπωσ τροποποιικθκε από άρκρο 11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 

(ΦΕΚ 109 Α), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α), 

ςυντάςςεται από τθν Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου ςε ςυνεργαςία με τον 

φλλογο Διδαςκόντων και υπογράφεται τθν Προϊςταμζνθ εκπαιδευτικϊν κεμάτων . 

Σο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων το οποίο ακολουκοφμε ζχει κακοριςτεί με όςα 

προβλζπει και περιλαμβάνει το Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων 

πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..) για το νθπιαγωγείο του Τπουργείου Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων. Είναι, επίςθσ, ςφμφωνο με τισ απαιτιςεισ τθσ εποχισ μασ, τόςο για 

τθν παροχι ποιοτικισ αλλά και άρτιασ εκπαίδευςθσ. Σο πρόγραμμα 

δραςτθριοτιτων προεκτείνεται και ςυμπλθρϊνεται με εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε 

Μουςεία, κζατρα, πολυχϊρουσ, με κρθςκευτικζσ και επετειακζσ εκδθλϊςεισ. 

Δράςεισ – Προγράμματα εκπονοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ, βαςιηόμενοι 

πάντα ςτισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν υπό τθν επίβλεψθ τθσ 

υντονίςτριασ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ι τθσ Τπεφκυνθσ Εκπαιδευτικϊν 

Προγραμμάτων. 

 

Ειςαγωγή τησ Αγγλικήσ γλϊςςασ 

Από το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 ειςάγεται ςτο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των 

Νθπιαγωγείων τθσ χϊρασ θ Αγγλικι γλϊςςα μζςα από δθμιουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ, βιωματικοφ χαρακτιρα. 
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Θ ειςαγωγι τθσ Αγγλικισ γίνεται με τθ διάκεςθ εκπαιδευτικϊν ΠΕ06 για δφο 

διδακτικζσ ϊρεσ τθν εβδομάδα ςε κάκε τμιμα του πρωινοφ υποχρεωτικοφ 

προγράμματοσ των Νθπιαγωγείων, ςε πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τθν νθπιαγωγό του 

τμιματοσ. Θ νθπιαγωγόσ κατά τισ ϊρεσ αυτζσ παραμζνει ςτθν τάξθ λαμβάνοντασ 

ενεργό μζροσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, με βάςθ τισ ανάγκεσ και τθν οργάνωςθ 

των δραςτθριοτιτων, όπωσ ςυναποφαςίηονται από τισ δφο εκπαιδευτικοφσ (ΠΕ06 

και ΠΕ60). Θ εκπαιδευτικόσ ΠΕ06 αναλαμβάνει τθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 

για δφο διδακτικζσ ϊρεσ τθν εβδομάδα ςε κάκε πρωινό τμιμα.  

 

Εργαςτήρια Δεξιοτήτων 

Από τον επτζμβριο του 2021 εντάςςεται ςτο υποχρεωτικό ωρολόγιο 

πρόγραμμα όλων των Νθπιαγωγείων, θ διδακτικι ενότθτα με τίτλο: Εργαςτιρια 

Δεξιοτιτων. Οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί για τθ διδαςκαλία των Εργαςτθρίων 

Δεξιοτιτων ςχεδιάηουν τα Προγράμματα Καλλιζργειασ Δεξιοτιτων. Ο ςχεδιαςμόσ 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά τθν υλοποίθςθ τεςςάρων (4) Θεματικϊν Ενοτιτων και 

δφναται να περιλαμβάνει από 20 ωσ 28 Προγράμματα Καλλιζργειασ Δεξιοτιτων, 

δθλαδι 5 ζωσ 7 εβδομάδεσ ανά Θεματικι Ενότθτα. 

Σα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων αποτελοφν καινοτόμο, δυναμικι, διδακτικι, 

εκπαιδευτικι δράςθ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν προςκικθ νζων Θεματικϊν 

Ενοτιτων, με εςτίαςθ ςτισ δεξιότθτεσ, ςτο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του 

Νθπιαγωγείου, αξιοποιϊντασ ςφγχρονεσ και καινοτόμεσ μεκόδουσ μάκθςθσ. 

Βαςικι αρχι των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων είναι να ςυνδυάηουν το γνωςτικό πεδίο 

των Προγραμμάτων πουδϊν με τθν ανάπτυξθ βαςικϊν ικανοτιτων των μακθτριϊν 

και των μακθτϊν με ςκοπό τθ διάπλαςι τουσ ςε ελεφκερουσ και υπεφκυνουσ 

πολίτεσ. 

κοπόσ των «Εργαςτθρίων δεξιοτιτων» είναι θ ενίςχυςθ τθσ καλλιζργειασ ιπιων 

δεξιοτιτων, δεξιοτιτων ηωισ και δεξιοτιτων τεχνολογίασ και επιςτιμθσ ςτισ 

μακιτριεσ και ςτουσ μακθτζσ. τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ των Εργαςτθρίων 
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Δεξιοτιτων είναι θ μάκθςθ μζςω ομαδοςυνεργατικισ, δθμιουργικισ και κριτικά 

αναςτοχαηόμενθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ, θ ενίςχυςθ των δεξιοτιτων ηωισ, 

διαμεςολάβθςθσ και υπευκυνότθτασ, θ ενίςχυςθ των δεξιοτιτων ψθφιακισ 

μάκθςθσ, τεχνολογίασ και προγραμματιςτικισ ςκζψθσ. 

Οι κεματικοί άξονεσ που κα υλοποιθκοφν ςτο πρόγραμμα του Νθπιαγωγείου είναι: 

ΗΩ ΚΑΛΤΣΕΡΑ – ΕΤ ΗΘΝ ΤΓΕΙΑ: Διατροφι- Αυτομζριμνα, Οδικι Αςφάλεια 

ΦΡΟΝΣΙΗΩ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Οικολογία - Παγκόςμια και τοπικι Φυςικι κλθρονομιά 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ :Κοινωνικι υναίςκθςθ και Ευκφνθ /Ανκρϊπινα 

δικαιϊματα 

ΔΘΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ: Δθμιουργικι κζψθ και Πρωτοβουλία /STEM 

 

Άξονασ 1: Προςζλευςη – παραμονή ςτο χολείο και αποχϊρηςη από 

αυτό 

Προςζλευςη 

Σα νιπια προςζρχονται ςτο νθπιαγωγείο από τισ 08.15 ζωσ τισ 08.30 π.μ. 

τισ 8.30 π.μ οι αυλόπορτεσ και οι κεντρικζσ είςοδοι του ςχολείου κλειδϊνουν και 

παραμζνουν κλειςτζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ του, για να διαφυλάςςεται 

θ αςφάλεια των μακθτϊν. 

Θ προςζλευςθ των μακθτϊν πριν τθν κακοριςμζνθ ϊρα υποδοχισ δεν εξυπθρετεί 

τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. Οι γονείσ που φζρνουν τουσ μακθτζσ πριν 

τθν κακοριςμζνθ ϊρα οφείλουν να περιμζνουν υπομονετικά μζχρι  τισ 8.15. 

Σο νθπιαγωγείο μασ ζχει κοινι είςοδο με το 3ο δθμοτικό ςχολείο. Σα νιπια για να 

ειςζλκουν ςτο νθπιαγωγείο περνοφν από το προαφλιο του δθμοτικοφ ςχολείου. 

Με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ τονίηεται ιδιαίτερα θ ανάγκθ τιρθςθσ του 

ωραρίου με ςτόχο να μθ διαταράςςεται το πρόγραμμα του δθμοτικοφ ςχολείου. 
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Επιπρόςκετα, είναι εξαιρετικά δφςκολο για τθ νθπιαγωγό να αφινει τθν τάξθ τθσ 

και να διανφει όλθ τθν απόςταςθ μζχρι τθν αυλόπορτα για να δεχτεί κάποιον 

μακθτι/τρια που ζχει κακυςτεριςει. 

ε περίπτωςθ επαναλαμβανόμενθσ  μθ ζγκαιρθσ προςζλευςθσ πρϊτα  θ 

νθπιαγωγόσ και ςτθ ςυνζχεια θ Προϊςταμζνθ του νθπιαγωγείου ενθμερϊνει τον 

κθδεμόνα ςχετικά με τθν επίπτωςθ αυτισ τθσ αργοπορίασ ςτο παιδί του, όπωσ να 

μθν προλαβαίνει να δουλζψει ςτισ ελεφκερεσ γωνιζσ, ςτισ πρωινζσ ρουτίνεσ κλπ και 

να δθμιουργείται ζνταςθ ι απογοιτευςθ ςτο παιδί του. Θ προςζλευςθ των 

ςυνοδϊν των μακθτϊν πρζπει να είναι ζγκαιρθ ϊςτε να υπάρχει θ εφρυκμθ 

λειτουργία του ςχολείου και κυρίωσ να μθν φζρνει τον/τθν μακθτι/τρια που 

κακυςτερεί  θ αποχϊρθςι του, ςε δφςκολθ κζςθ και βιϊνει άγχοσ, ςτενοχϊρια και 

το αίςκθμα τθσ εγκατάλειψθσ από μζρουσ των γονζων. ε περίπτωςθ 

επαναλαμβανόμενθσ μθ ζγκαιρθσ προςζλευςθσ ςυνοδοφ, γίνονται γνωςτοί οι λόγοι 

που  δεν πρζπει  να κακυςτεροφν για  τθν παραλαβι του παιδιοφ τουσ. 

Εάν ο γονζασ ςυνεχίηει να παραβιάηει το ωράριο του νθπιαγωγείου, το κζμα 

διερευνά ο φλλογοσ Διδ/ντων, ο οποίοσ  και αποφαςίηει για τισ περαιτζρω 

ενζργειεσ, όπωσ υλοποίθςθ βραχυπρόκεςμου προγράμματοσ, ςυνεργαςία με 

αρμόδιουσ φορείσ. 

Θ πρωϊνι υποδοχι είναι μια ςθμαντικι ρουτίνα που κα πρζπει να τθροφνται τα 

εξισ: 

 Σα παιδιά παραλαμβάνονται από τισ νθπιαγωγοφσ ςτθν είςοδο του 

διδακτθρίου. 

 Γίνεται τακτοποίθςθ των ατομικϊν ειδϊν από τα παιδιά ςτο χωλ με τισ 

παραινζςεισ και τθ βοικεια των νθπιαγωγϊν και ειςζρχονται ςτθν τάξθ τουσ 

περιμζνοντασ ςτο χϊρο τθσ παρεοφλασ. 

 το ςτάδιο τθσ προςαρμογισ κατά τισ πρϊτεσ μζρεσ του ςχολείου οι 

γονείσ/κθδεμόνεσ οφείλουν να ακολουκοφν τισ παραινζςεισ των εκπαιδευτικϊν 
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και να ςυνεργάηονται προκειμζνου να διευκολφνουν τθν ομαλι μετάβαςθ του 

παιδιοφ τουσ από τθν οικογζνεια ςτο Νθπιαγωγείο. 

Προκειμζνου να διευκολυνκεί, κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, θ ομαλι 

προςαρμογι των μακθτϊν/τριϊν που φοιτοφν για πρϊτθ φορά δφναται να 

εφαρμόηεται ευζλικτο ωράριο παραμονισ ςτο Νθπιαγωγείο κατά τισ πρϊτεσ δφο 

εβδομάδεσ λειτουργίασ. Σο ευζλικτο ωράριο κακορίηεται από τθν εκπαιδευτικό, ςε 

ςυνεργαςία με τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ των μακθτϊν. Μετά τθν πάροδο δφο 

εβδομάδων, το ςφνολο των προνθπίων/νθπίων ακολουκεί κοινό ωράριο, ςφμφωνα 

με τθν παρ.7, του άρκρου 2, του Π.Δ. 79/2017 (Α’109) όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει με το άρκρο 23, ν.4559/2018 (Α’142). 

 

Αποχϊρηςη 

Οι εκπαιδευτικοί μεριμνοφν  για τθν αςφαλι αποχϊρθςθ των παιδιϊν και μετά τθ 

λιξθ του ωραρίου (13.00 & 16.00) αποχωροφν, αφοφ ζχουν αποχωριςει όλοι οι 

μακθτζσ από το ςχολείο. 

Οι μακθτζσ παραδίδονται από τθν ίδια είςοδο – ζξοδο, ςτισ 13.00.  

Οι νθπιαγωγοί των τμθμάτων ςυνοδεφουν και παραδίδουν το παιδί ςτον γονζα 

ςτθν αυλόπορτα του ςχολείου θ οποία είναι κοινι με το δθμοτικό ςχολείο και ςε 

καμία περίπτωςθ δεν το ςτζλνουν μόνο ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που βλζπουν 

τον γονζα ζξω από τον αφλειο χϊρο.  

Όταν δεν το επιτρζπουν οι καιρικζσ ςυνκικεσ, ο διευκυντισ του δθμοτικοφ 

ςχολείου ανοίγει τθν αυλόπορτα και οι γονείσ των νθπίων ειςζρχονται και 

παραλαμβάνουν το παιδί τουσ ζξω από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ του. 

ε περίπτωςθ που κάποιοι μακθτζσ παραμζνουν για λίγο ςτο χϊρο του ςχολείου 

κατά τθν αποχϊρθςθ οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παραμείνουν για τθν παράδοςθ 

του μακθτι εκτόσ των περιπτϊςεων που υπάρχει ανάγκθ αποχϊρθςισ τουσ 

ςυνεργάηονται με τισ υπόλοιπεσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου. 
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Θ ςυςτθματικι αργοπορία των γονζων για τθν παραλαβι του παιδιοφ ςτο 

ςχόλαςμα αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλθμα για τθ ςχολικι μονάδα και αντιμετωπίηεται 

από τθ Προϊςταμζνθ του ςχολείου με τθν παραίνεςθ προσ τουσ γονείσ για ζγκαιρθ 

προςζλευςθ. 

Σα παιδιά  παραδίδονται, είτε ςτουσ γονείσ, είτε ςε άλλα υπεφκυνα πρόςωπα που 

ζχουν οριςτεί ςτθν περίοδο των εγγραφϊν με υπεφκυνθ διλωςθ του 

γονζα/κθδεμόνα. ε περίπτωςθ αλλαγισ προςϊπου οι γονείσ οφείλουν να 

ενθμερϊςουν το ςχολείο. 

 

Πρόωρη αποχϊρηςη 

Οι μακθτζσ/μακιτριεσ δεν επιτρζπεται να αποχωριςουν από το χολείο πριν από 

τθ λιξθ των μακθμάτων. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ, κατά τθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου (π.χ. αςκζνεια), ενθμερϊνεται ο γονζασ/κθδεμόνασ 

για να παραλάβει το παιδί του.  

Για τυχόν πρόωρεσ αποχωριςεισ από το πρόγραμμα ενθμερϊνεται θ Προϊςτάμενθ 

του ςχολείου και  υπογράφεται υπεφκυνθ διλωςθ από τον γονιό. 

Αιτιματα γονζων/κθδεμόνων για πρόωρθ αποχϊρθςθ ι κακυςτερθμζνθ 

προςζλευςθ μακθτϊν/τριϊν για λόγουσ ιατρικισ υποςτιριξθσ ι κεραπευτικισ 

παρζμβαςθσ, γίνονται δεκτά κατόπιν προςκόμιςθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ από 

δθμόςιο φορζα, από τθν οποία προκφπτει με ακρίβεια θ ανάγκθ τθσ ανωτζρω 

απουςίασ κακϊσ και ο ακριβισ χρόνοσ αυτισ. Επιςθμαίνεται ότι τόςο ο φορζασ που 

εκδίδει τθ βεβαίωςθ όςο και ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ κεραπευτικισ παρζμβαςθσ 

ι ιατρικισ υποςτιριξθσ, πρζπει να είναι δθμόςιοι φορείσ. 

 

Άλλα θζματα 

Πρόγευμα – γεφμα 
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Κάκε παιδί κα πρζπει, από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ να ζχει μαηί του μία 

ςχολικι τςάντα νθπιαγωγείου (με εφχρθςτο κοφμπωμα), μζςα ςτθν οποία κα 

φζρνει κακθμερινά το πρόγευμα και το ελαφρφ γεφμα του (ολοιμερο τμιμα). Θα 

πρζπει επίςθσ να ζχει μία μικρι υφαςμάτινθ πετςζτα τθν οποία κα ςτρϊνει επάνω 

ςτο τραπζηι, το μπολ του φαγθτοφ του, κουτάλι/πιροφνι και το παγουρίνο/ 

μπουκάλι του.  

Οι ϊρεσ του προγεφματοσ και του γεφματοσ είναι ιδιαίτερεσ ςτιγμζσ τθσ θμζρασ.  

Αποφεφγεται θ λιψθ τροφίμων τα οποία δεν του αρζςουν ι τα οποία δυςκολεφεται 

να φάει, γιατί αυτό είναι πικανόν να αποτελζςει αφορμι για αντιδράςεισ του προσ 

το νθπιαγωγείο. Δεν πρζπει να ζχει μαηί του ξθροφσ καρποφσ, τςίχλεσ, ι καραμζλεσ, 

για λόγουσ αςφάλειασ τόςο του ιδίου, όςο και των άλλων παιδιϊν. 

 

Επιτήρηςη διαλείμματοσ 

 Δεν επιτρζπεται θ παραμονι των μακθτϊν ςτισ αίκουςεσ ι ςτουσ εςωτερικοφσ 

χϊρουσ του ςχολείου.  

 ε περίπτωςθ κακοκαιρίασ ορίηεται ωσ χϊροσ παραμονισ θ αίκουςα του 

τμιματοσ.  

 Κανζνασ και για κανζνα λόγο δε μζνει μζςα ςτθν αίκουςα μόνοσ του.  

 Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ βγαίνουν ςτο προαφλιο ανά 

τμιμα με τθν ευκφνθ τθσ εκπαιδευτικοφ του τμιματοσ. 

 Ορίηεται χϊροσ προαυλιςμοφ για κάκε τμιμα και εναλλαγζσ δραςτθριοτιτων. 

 Σο διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ και ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων. 

 Προβλζπονται ςυνεργαςίεσ νθπιαγωγϊν και ςυνδιδαςκαλίεσ τμθμάτων με 

παιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν αυλι-ομαδικά παιχνίδια, ακλθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι ςυνυπεφκυνοι για τθν επιτιρθςθ και τθν αςφάλεια 

των μακθτϊν. 
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 Προβλζπεται δε ςυνοδεία των μακθτϊν όταν χρειάηεται να μπουν ςτον 

εςωτερικό χϊρο προκειμζνου να εξυπθρετιςουν τθν ανάγκθ τουσ. 

 Με τισ παραινζςεισ των νθπιαγωγϊν τακτοποιοφνται τα παιχνίδια ςτον αφλειο 

χϊρο και οι μακθτζσ ειςζρχονται ανά τμιμα ςτισ αίκουςεσ. 

 

χολικόσ Ιςτότοποσ 

Σο ςχολείο διακζτει και λειτουργεί επίςθμο ιςτολόγιο. Τπεφκυνθ για τθ διαχείριςθ 

του είναι θ Προϊςταμζνθ του ςχολείου, θ οποία μεριμνά για τθν αςφάλεια των 

ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν ςτο Διαδίκτυο και ακολουκεί τισ 

ςχετικζσ οδθγίεσ του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου.  

 

Χρήςη εικόνων και βίντεο από ςχολικζσ δραςτηριότητεσ 

Δεν επιτρζπεται ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν να αναρτοφν 

φωτογραφίεσ ι βίντεο ςτο διαδίκτυο από διάφορεσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου. 

Εικόνεσ από ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν που κα αναρτθκοφν από τισ 

εκπαιδευτικοφσ ςε εγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ιςτότοπουσ και ςτον ιςτότοπο 

του ςχολείου, κα ζχουν υποςτεί επεξεργαςία και κα γίνονται μόνο μετά τθν 

ενυπόγραφθ ζγκριςθ των γονζων για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων 

των νθπίων. 

 

Εμβολιαςμόσ μαθητϊν/μαθητριϊν 

φμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν υποχρεωτικά 

είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιαςμϊν. Ζνα από τα δικαιολογθτικά εγγραφισ, αποτελεί και θ επίδειξθ του 

Βιβλιαρίου Τγείασ ι άλλο ςτοιχείο από το οποίο αποδεικνφεται ότι ζγιναν τα 

προβλεπόμενα εμβόλια. 
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Φαρμακευτική αγωγή 

Αν το παιδί υποβάλλεται ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ φαρμακευτικι αγωγι ι αν ζχει 

ευαιςκθςία ςε φάρμακα, ςε κάποιεσ τροφζσ ι ςε κάτι άλλο, ενθμερϊνεται για το 

κζμα αυτό θ νθπιαγωγόσ αλλά και θ προϊςταμζνθ του νθπιαγωγείου και τθν 

διάρκεια των εγγραφϊν, αλλά και ςε μεταγενζςτερο χρόνο. τα ςυγκεκριμζνα 

ζντυπα που δίνονται οι γονείσ/κθδεμόνεσ ςυμπλθρϊνουν κάκε πλθροφορία για το 

φάκελο του παιδιοφ.  

Απαγορεφεται θ χοριγθςθ φαρμάκων από τουσ νθπιαγωγοφσ, όπωσ ορίηει θ  

ςχετικι νομοκεςία. ε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ απαιτείται θ χοριγθςθ 

φαρμακευτικισ αγωγισ ςε μακθτζσ/τριεσ, εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου, μποροφν να 

ειςζρχονται οι γονείσ/κθδεμόνεσ ι άλλο πρόςωπο το οποίο κα υποδείξουν ςχετικά, 

ςτο χϊρο του ςχολείου, ϊςτε να τθν χορθγιςουν, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν 

ενθμερϊςει τθν υπεφκυνθ εκπαιδευτικό και τθν προϊςταμζνθ για τθν είςοδο τουσ 

ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου. (Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ). 

ε περίπτωςθ ζκτακτου περιςτατικοφ ι ατυχιματοσ ενθμερϊνονται τθλεφωνικά οι 

γονείσ του παιδιοφ ι το ΕΚΑΒ (ςε περίπτωςθ εξαιρετικοφ περιςτατικοφ).  

 

Άξονασ 2: υμπεριφορά – Δικαιϊματα – Τποχρεϊςεισ 

Προϊςταμζνη – διδακτικό προςωπικό 

υνειςφζρουν ςτθ δθμιουργία ιρεμου, ευχάριςτου και ςυνεργατικοφ κλίματοσ ςτο 

ςχολείο. Οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ, κακϊσ και οι ςχζςεισ τουσ με τθν προϊςταμζνθ του 

Νθπιαγωγείου είναι ςχζςεισ αμοιβαίου ςεβαςμοφ, ςυναδελφικότθτασ, ςυνεργαςίασ 

και επικοινωνίασ. 

Αντιμετωπίηουν τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των παιδιϊν ωσ ςυνεργάτεσ, αρωγοφσ ςτο 

ζργο τουσ για τθν καλφτερθ διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν. Ακοφν με ςεβαςμό τουσ 

όποιουσ προβλθματιςμοφσ τουσ και προςπακοφν να δϊςουν λφςεισ ωσ ειδικοί του 
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χϊρου, οι οποίεσ κα βελτιϊςουν τισ γνωςτικζσ, κοινωνικζσ και ςυναιςκθματικζσ 

δεξιότθτεσ των παιδιϊν. 

ε περίπτωςθ που θ ςυμπεριφορά (γνωςτικι, κινθτικι, κοινωνικι, ςυναιςκθματικι, 

προβλιματα λόγου) των νθπίων χριηει διάγνωςθσ/ υποςτιριξθσ από ειδικοφσ 

επιςτιμονεσ, οι εκπαιδευτικοί κατευκφνουν/ςυμβουλεφουν τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ 

για τθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ παροχι βοικειασ προσ αυτοφσ. 

 

Σο βοηθητικό προςωπικό 

Θ κακαρίςτρια οφείλει: 

 Να εκτελεί το ζργο τθσ με βάςθ το κακθκοντολόγιο.  

 Να ςυνεργάηεται με τισ εκπαιδευτικοφσ των τμθμάτων. 

 Να αναφζρει ςτθν Προϊςταμζνθ του ςχολείου κζματα που αφοροφν τθν υγιεινι 

κατάςταςθ του κτθρίου. 

 Να διατθρεί εχζμυκθ ςτάςθ για τα κζματα του ςχολείου. 

 Να είναι υπεφκυνθ για τθν αςφάλεια των χϊρων του ςχολείου κατά τθν 

αποχϊρθςι τθσ. 

 

υμπεριφορά μαθητϊν/τριϊν – Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για τθν προϊκθςθ του παιδαγωγικοφ 

ζργου είναι θ καλλιζργεια δεξιοτιτων για τθν  ανάπτυξθ ςε κάκε μακθτι/τρια τθσ  

αυτοπεικαρχίασ ςτθν τιρθςθ των κανόνων τθσ ςχολικισ ηωισ.  

 Όλα τα μζρθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ πρζπει να ςζβονται και να τθροφν τον 

κανονιςμό λειτουργίασ του ςχολείου. 

 Όλοι πρζπει να γνωρίηουν ποια ςυμπεριφορά είναι ανεκτι και ποια όχι από το 

ςχολείο.  
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Οι ςυμπεριφορζσ  αντιμετωπίηονται από το ςχολείο, ωσ παιδαγωγικζσ προκλιςεισ 

με γνϊμονα τθν αρχι ότι θ καταςταλτικι αντιμετϊπιςθ αυτϊν των φαινομζνων 

πρζπει να είναι θ τελευταία επιλογι. 

 

Σρόποι αντιμετϊπιςησ 

1ο τάδιο 

Παρατιρθςθ από τθν νθπιαγωγό. Παιδαγωγικι παρζμβαςθ/Βραχυπρόκεςμο 

πρόγραμμα. 

υνεργαςία με  τθν Προϊςταμζνθ και  ενθμζρωςθ του γονζα ι κθδεμόνα. 

2ο τάδιο 

Εάν, παρά τισ παραπάνω ενζργειεσ, το παιδί δε βελτιϊςει τθ ςυμπεριφορά του, τότε 

το κζμα παραπζμπεται προσ ςυηιτθςθ ςτον φλλογο Διδαςκόντων, ο οποίοσ 

καλείται να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα και προχωρεί ςτα πλαίςια των 

παιδαγωγικϊν παρεμβάςεων: 

 Θεςπίηονται κανόνεσ κοινά αποδεκτοί και εφαρμόηονται από όλα τα μζλθ τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ. 

 τοχοκεντρικά προγράμματα όπου εμπλζκονται οι εκπαιδευτικοί και μακθτζσ 

όλων των τμθμάτων, αν  θ ςυμπεριφορά του μακθτι ι τθσ ομάδασ μακθτϊν 

επθρεάηει όλουσ τουσ μακθτζσ του ςχολείου. 

 Καλεί τθ ΕΕ ΠΕ 60,  για  ςυνεργαςία με τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ. 

 

Άξονασ 3: Πρόληψη φαινομζνων Βίασ και χολικοφ εκφοβιςμοφ 

Για τθν πρόλθψθ των φαινομζνων βίασ οι Νθπιαγωγοί οφείλουν: 

 Να υλοποιοφν εκπαιδευτικζσ δράςεισ που αναπτφςςουν τθν κοινωνικο-

ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ των μακθτϊν και το ομαδικό πνεφμα. 
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 Να καλλιεργοφν ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ των 

μακθτϊν.  

 Να χειρίηονται κρίςεισ ςτο Νθπιαγωγείο με δθμοκρατικό τρόπο.  

 Αν παρόλα αυτά, παρουςιαςτεί κάποιο περιςτατικό βίασ, να το καταγράφουν 

ςτο Θμερολόγιο χολικισ Ηωισ του Νθπιαγωγείου  με πλθροφορίεσ για το ποφ 

και πότε ςυνζβθ, για το ποιοι ςυμμετείχαν, ποιοι παρατθροφςαν, τι μορφι 

εκφοβιςμοφ αςκικθκε και περιγράφοντασ τι ακριβϊσ ζγινε.  

 Να εξακριβϊνουν ποιοι παιδί είναι αυτό που εκφοβίηεται ι αυτό που εκφοβίηει 

κακϊσ και αν υπάρχει ομάδα παιδιϊν θ οποία ενκαρρφνει ι υποςτθρίηει το 

παιδί που εκφοβίηει. 

 Να μιλάνε  ςτο παιδί που εκφοβίηεται και να ακοφνε  με προςοχι και 

ςοβαρότθτα αυτά που ζχει να τουσ πει διαβεβαιϊνοντασ  το παιδί ότι κα 

ανταποκρικοφν  άμεςα για να το προςτατεφςουν και ότι είναι διακζςιμοι να 

παρζχουν  κάκε δυνατι βοικεια, ηθτϊντασ  να τουσ κρατά ενιμερουσ ςχετικά 

με οποιαδιποτε εξζλιξθ.  

 Να υποςτθρίηουν  το παιδί που εκφοβίηεται ςε ςυνεργαςία με τθν Προϊςταμζνθ 

του Νθπιαγωγείου και τον φλλογο Διδαςκόντων.  

 Να προςδιορίηουν αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενθ εκφοβιςτικι 

ςυμπεριφορά παραβίαςθσ των κανόνων ενάντια ςτθ βία.  τθν περίπτωςθ 

αυτι, επικοινωνοφν με τουσ γονείσ του παιδιοφ και κανονίηουν μια ςυνάντθςθ 

για ςυηιτθςθ μζςα από τθν οποία οι Νθπιαγωγοί κα εκφράςουν τισ ανθςυχίεσ 

τουσ και κα δείξουν τθν αποφαςιςτικότθτά τουσ να αναλάβουν δράςθ.  

 Να ςυηθτοφν με το ςφνολο των μακθτϊν  για το ποια κα ιταν θ κατάλλθλθ 

ςυμπεριφορά ςε μια τζτοια περίπτωςθ (π.χ. να μιλιςουν ςε κάποιον ενιλικα 

για να βοθκιςει) και για το ποιεσ ευκφνεσ ζχουν όταν παρατθροφν να 

ςυμβαίνει περιςτατικό εκφοβιςμοφ για  το τι κα μποροφςαν να είχαν κάνει για 

να αποφευχκεί ο εκφοβιςμόσ για να μπορεί να παραμζνει το περιβάλλον του 

Νθπιαγωγείου  αςφαλζσ τόςο για τουσ ίδιουσ όςο και για τουσ ςυμμακθτζσ. 
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Όλοι οι γονείσ των μακθτϊν/τριϊν οφείλουν: 

 Να αναπτφςςουν ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με το Νθπιαγωγείο.  

 Να ενιςχφουν τθν αυτοπεποίκθςθ και τθν αυτοεκτίμθςθ του παιδιοφ τουσ. 

 Να δθμιουργοφν πρότυπα δθμοκρατικισ και υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ ςτο 

παιδί τουσ ςτθν επίλυςθ κρίςεων.  

 Να μθν διαπλθκτίηονται με άλλουσ γονείσ, οφτε να προβαίνουν ςε πράξεισ ι 

λόγουσ απειλϊν, ςυςτάςεων ι επιπλιξεων, προςπακϊντασ να λφςουν τα 

κζματα που πικανόν, προκφπτουν μεταξφ των παιδιϊν. Αντίκετα, μποροφν να 

ςυηθτοφν το κάκε κζμα με το Νθπιαγωγείο και να βρίςκονται πρόςφορεσ 

λφςεισ, προσ το κοινό ςυμφζρον, με καλι διάκεςθ, κατανόθςθ και πνεφμα 

εμπιςτοςφνθσ. Κάκε βίαιθ ςυμπεριφορά, μζςα και ζξω από το Νθπιαγωγείο, 

γονζα προσ το παιδί του  ι προσ άλλο μακθτι είναι απαράδεκτθ και το  

Νθπιαγωγείο είναι υποχρεωμζνο, ςφμφωνα με τον Νόμο, να καταγγζλλει τον 

παραβάτθ ςτισ Αρχζσ για τα περαιτζρω.  

ΟΙ γονείσ παιδιοφ που εκφοβίηεται οφείλουν:  

 Να ςυνεργάηονται ςτενά με το Νθπιαγωγείο για να πλθροφορθκοφν για τθν 

ζκταςθ και τθ ςοβαρότθτα του περιςτατικοφ κακϊσ και για τουσ τρόπουσ 

αντιμετϊπιςισ του.  

 Να παρζχουν  ςτο παιδί τουσ  υποςτιριξθ και αςφάλεια, χωρίσ να το 

κατακρίνουν. 

 Να  ακοφν προςεκτικά τι ζχει να τουσ πει το παιδί τουσ  για τα ςυναιςκιματά 

του και για τισ ανάγκεσ του. 

 Να παρακολουκοφν  τθν εξζλιξθ τθσ κατάςταςθσ αλλά και τθν υγεία του 

παιδιοφ τουσ.  

 Οι γονείσ παιδιοφ που εκφοβίηει οφείλουν: 
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 Να ςυηθτοφν με τθν προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου, αλλά και με τισ 

Νθπιαγωγοφσ για το περιςτατικό εκφοβιςμοφ που προκλικθκε από το παιδί 

τουσ.  

 Να ςυνεργάηονται με το Νθπιαγωγείο, για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ 

του παιδιοφ τουσ  ςχετικά με τθ βία. 

 Να ςυνεργάηονται με τισ Νθπιαγωγοφσ του παιδιοφ τουσ  για τθν εφαρμογι των 

κανόνων, των ςυνεπειϊν και τθν πρόλθψθ τζτοιων ςυμπεριφορϊν. 

 Να παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ κατάςταςθσ  

 Να παρατθροφν αν το παιδί τουσ εμπλζκεται ςυχνά ςε καβγάδεσ ι εκδθλϊνει 

εκφοβιςτικι ςυμπεριφορά και με τα παιδιά τθσ γειτονιάσ ι και με ίδιουσ ςτο 

ςπίτι. Να μιλιςουν για αυτά με τισ Νθπιαγωγοφσ  και να  ςυνεργαςτοφν  μαηί 

τουσ για να πάρουν βοικεια.  

ε κάκε περίπτωςθ για να είναι ολοκλθρωμζνο το πρόγραμμα παρζμβαςθσ κα 

πρζπει εκτόσ από το ςφνολο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ να ςυμμετζχουν και ευρφτεροι 

φορείσ (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ΚΕΔΑΤ, κ.ά.). 

Σο Νθπιαγωγείο είναι υποχρεωμζνο να ελζγχει τθ ςωματικι ακεραιότθτα των 

μακθτϊν του  κατά τθν είςοδό τουσ ςε αυτό. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι ζχει 

αςκθκεί ι αςκείται ςυςτθματικά ςωματικι βία, καταφεφγει αυτοδίκαια ςτισ 

Αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Αρχζσ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ, προσ όφελοσ τθσ 

ψυχοςωματικισ υγείασ των μακθτϊν. 

 

Άξονασ 4: χολικζσ Εκδηλϊςεισ – Δραςτηριότητεσ 

Φζτοσ λόγω covid δεν πραγματοποιοφνται εκδθλϊςεισ. 

Σο χολείο οργανϊνει μια ςειρά εκδθλϊςεων/δραςτθριοτιτων, που ςτόχο ζχουν τθ 

ςφνδεςθ ςχολικισ και κοινωνικισ ηωισ, τον εμπλουτιςμό των υπαρχουςϊν 

γνϊςεων των μακθτϊν/μακθτριϊν, τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων ηωισ και τθν 

ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε κοινωνικά κζματα.  
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ε περίπτωςθ διδακτικισ επίςκεψθσ τθρείται το θμεριςιο ςχολικό διδακτικό 

ωράριο, ενϊ κα υπάρχει όςο το δυνατόν πιο ζγκαιρθ ενθμζρωςθ προσ τουσ γονείσ 

και ηιτθςθ γραπτισ ζγκριςισ τουσ. 

χεδιάηονται και υλοποιοφνται εκδθλϊςεισ –μικρζσ ςχολικζσ γιορτζσ ανά τμιμα ςτισ 

εκνικζσ επετείουσ και εκδθλϊςεισ με τθ ςυμμετοχι όλων των τμθμάτων 

(χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ και γιορτι λιξθσ του ςχολικοφ ζτουσ). 

Θ κεματολογία, ο ςχεδιαςμόσ και θ προετοιμαςία γίνεται από τισ εκπαιδευτικοφσ 

όλων των τμθμάτων φςτερα από ειδικι ςυνεδρίαςθ και γίνεται καταμεριςμόσ 

εργαςιϊν. 

Οι εκπαιδευτικοί ζχουν δικαίωμα να αναλάβουν τθν εκπόνθςθ προγράμματοσ 

ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων του παραγόμενου 

εκπαιδευτικοφ ζργου ςε όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Σα προσ υποβολι 

χζδια ΠΔ εγκρίνονται, ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ, από τον φλλογο Διδαςκόντων τθσ 

ςχολικισ μονάδασ. τθ ςυνζχεια, υποβάλλονται ςτθν οικεία Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ, προκειμζνου να δϊςουν τθν ζγκριςθ. 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ςυνεργάηονται και να ςυμμετζχουν διακριτικά ςτισ 

εκδθλϊςεισ που οργανϊνονται από το φλλογο Γονζων του ςχολείου ωσ 

ςυνοδοιπόροι ςτθν επίτευξθ κοινϊν ςτόχων προσ όφελοσ του ςχολείου. 

χεδιάηονται και υλοποιοφνται προγράμματα μετάβαςθσ από το Νθπιαγωγείο ςτο 

Δθμοτικό ςχολείο με τθ ςυνεργαςία του 3ου Δθμοτικοφ  ςχολείου Θιβασ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ ΠΕ 70. 

 

Άξονασ 5: υνεργαςία χολείου - Οικογζνειασ - υλλόγου 

Γονζων/Κηδεμόνων 

Θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία μεταξφ οικογζνειασ και νθπιαγωγείου αποτελεί 

ςθμαντικό παράγοντα για τθν πρόοδο του παιδιοφ, επειδι ςυμβάλλει κετικά ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ ςυναιςκθματικισ του αςφάλειασ. Οι γονείσ των μακθτϊν μασ είναι οι 
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καλφτεροι υποςτθρικτζσ του ζργου μασ αρκεί να ξζρουν ότι μποροφν να μασ 

εμπιςτευτοφν και ότι πραγματικά λαμβάνουμε υπόψθ τθ γνϊμθ τουσ. Άλλωςτε 

είναι τα ςθμαντικότερα πρόςωπα ςτθ ηωι των παιδιϊν και ωσ εκ τοφτου δεν 

μποροφμε να αγνοιςουμε τισ προςδοκίεσ, τα άγχθ και τουσ φόβουσ τουσ.  

Ορίηεται ωσ πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ  με τουσ γονείσ: 

 Αρχικι ςυγκζντρωςθ γονζων για ενθμζρωςθ από τθν Προϊςταμζνθ των 

κεμάτων που αφοροφν τθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 Από τισ εκπαιδευτικοφσ ανά τμιμα για γνωριμία και διευκρινιςεισ για τθν 

παιδαγωγικι λειτουργία του ςχολείου-πρόγραμμα. 

 Σακτζσ προβλεπόμενεσ ενθμερωτικζσ –ατομικζσ ςυναντιςεισ με γονείσ ανά 

τρίμθνο-από τισ νθπιαγωγοφσ των τμθμάτων. 

 

Ειδικά για τισ ςυνθήκεσ  λόγω COVID 

Ενθμερωτικά ςθμειϊματα για τθ φοίτθςθ (απουςίεσ) των μακθτϊν ςτζλνονται 

ςτουσ γονείσ, με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email), sms και μόνο ςε 

εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ με τθ χριςθ του κλαςικοφ ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό 

παρακαλοφνται όλοι οι γονείσ να ςυμπλθρϊςουν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςτο 

αντίςτοιχο ζντυπο και οπωςδιποτε αν δεν ζχουν email να δθμιουργιςουν.  

Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν τθλεκπαίδευςθ είναι υποχρεωτικι και οι γονείσ 

οφείλουν να διαμεςολαβοφν για τθ διευκόλυνςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ. ε περίπτωςθ 

αδυναμίασ καλό είναι να ςυνεργάηονται με το ςχολείο προκειμζνου να λάβουν τθν 

απαιτοφμενθ υποςτιριξθ από το ςχολείο. 

 

υνεργαςία γονζων και διδακτικοφ προςωπικοφ 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται προσ όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ με τθν δζουςα ευγζνεια, ςοβαρότθτα και ςεβαςμό που επιβάλλει 

το λειτοφργθμά τουσ και ο χϊροσ του ςχολείου. 
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Οι γονείσ/κθδεμόνεσ μποροφν και πρζπει να ενθμερϊνονται τακτικά για τθν πρόοδο 

και ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ από τθ νθπιαγωγό τθσ τάξθσ.  

Οφείλουν να διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ που αναρτϊνται ςτον 

πίνακα ανακοινϊςεων τθσ κεντρικισ ειςόδου του ςχολείου και ςτθ ςχολικι 

ιςτοςελίδα και τισ ανακοινϊςεισ που μεταφζρουν οι μακθτζσ. 

ε περίπτωςθ διαηευγμζνων γονζων πρζπει το Νθπιαγωγείο να γνωρίηει ποιοσ από 

τουσ δυο γονείσ ζχει τθν κθδεμονία. 

Οφείλουν να γνωςτοποιοφν εμπιςτευτικά ςτθ νθπιαγωγό τθσ τάξθσ και ςτθν 

προϊςταμζνθ κάκε ιδιαιτερότθτα που αφορά τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία του 

μακθτι αλλά και οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ ηωι του παιδιοφ (π.χ. διαηφγιο, νζο 

μωρό κλπ.), προκειμζνου θ νθπιαγωγόσ να γνωρίςει καλφτερα τισ ανάγκεσ και τισ 

αδυναμίεσ του και να δουλζψει πάνω ς’ αυτζσ. 

Προςκομίηουν ςτο ςχολείο τουσ αρικμοφσ τθλεφϊνων τουσ για άμεςθ επικοινωνία 

μαηί τουσ και ενθμερϊνουν το ςχολείο για κάκε αλλαγι του αρικμοφ τθλεφϊνου 

τουσ. 

ε περίπτωςθ που ζνα νιπιο, κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του ςτο ςχολείο, 

δθλϊςει αδιακεςία, αμζςωσ ενθμερϊνεται τθλεφωνικά από τθ νθπιαγωγό ι τθν 

προϊςταμζνθ του ςχολείου ο γονζασ/κθδεμόνασ του για τθν άμεςθ προςζλευςι του 

ςτο ςχολείο και τθν παραλαβι του παιδιοφ του. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν κα πρζπει να προςκομίηουν ζγκαιρα τα διάφορα 

ζγγραφα (π.χ. Α.Δ.Τ.Μ., Βιβλιάρια Εμβολίων, Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ, κ.ά.) που τουσ 

ηθτοφνται από το ςχολείο. 

Οι γονείσ και κθδεμόνεσ οφείλουν να ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ των 

ςυλλογικϊν οργάνων και να ςυνδράμουν ςτθ εφρυκμθ λειτουργία τουσ. 

Κανζνασ ενιλικασ δεν ζχει δικαίωμα να νουκετεί, να επιπλιττει ι να τιμωρεί 

ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ςτο χϊρο του ςχολείου. Όταν κάποιοσ μακθτισ δθμιουργεί 
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πρόβλθμα πρζπει να το ςυηθτοφν πρϊτα με τθν υπεφκυνθ νθπιαγωγό και ςτθ 

ςυνζχεια – αν δεν επιλυκεί- με τθν Προϊςταμζνθ. 

ε περίπτωςθ που υπάρχει κάτι που δυςαρεςτεί, προβλθματίηει ι ενοχλεί τουσ 

γονείσ ςε ςχολικό επίπεδο κα πρζπει να το ςυηθτοφν με τθν υπεφκυνθ νθπιαγωγό 

και τθν Προϊςταμζνθ. 

 

Η ςημαςία τησ ςυνζργειασ όλων 

Σο 3ο Νθπιαγωγείο Θιβασ είναι ζνα ανοιχτό ςτθν κοινωνία, ςυνεργατικό και 

δθμοκρατικό ςχολείο και μεριμνά ςυςτθματικά για τθ ςφμπραξθ όλων των μελϊν 

τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ − μακθτϊν/μακθτριϊν, εκπαιδευτικϊν,  Γονζων  και  

Κθδεμόνων,  χολικισ  Επιτροπισ,  Σοπικισ  Αυτοδιοίκθςθσ  –προκειμζνου  να 

επιτφχει ςτθν αποςτολι του. 

 

Άξονασ 6: Ποιότητα του ςχολικοφ χϊρου 

Ζνασ από τουσ ςτόχουσ του χολείου μασ είναι θ καλλιζργεια τθσ άςκθςθσ τθσ 

ευκφνθσ ςτουσ μακθτζσ/τριεσ ςε ό,τι αφορά τθν ποιότθτα του ςχολικοφ χϊρου. 

Κακαροί και ςυντθρθμζνοι χϊροι αικουςϊν, του αφλειου χϊρου, τθσ ςχολικισ 

περιουςίασ, κ.λπ. διαμορφϊνουν τον περιβάλλοντα χϊρο μζςα ςτον οποίο είναι 

δυνατόν να καλλιεργθκεί θ ψυχι του παιδιοφ.  

Εκπαιδευτικοί και μακθτζσ και ςτο πλαίςιο των ευκυνϊν τουσ και τθσ αρμόηουςασ 

ςυμπεριφοράσ τουσ, οφείλουν ςεβαςμό ςτθ ςχολικι περιουςία, ςτο υλικό (κάκε 

είδουσ παιχνίδια, βιβλία κ.λ.π.), ςτα ζπιπλα και ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου).  

Με το ίδιο ςκεπτικό εκπαιδευτικοί και μακθτζσ φροντίηουν για τθν τάξθ και τθν 

καλαιςκθςία ςτισ ςχολικζσ  αίκουςεσ,  κακϊσ  είναι  ο  ιδιαίτεροσ χϊροσ,  όπου  

παραμζνουν  και  εργάηονται  μακθτζσ  και εκπαιδευτικοί πολλζσ ϊρεσ. 

Κάκε καταςτροφι εκτόσ από τθ δυςκολία και το κόςτοσ αποκατάςταςθσ αςχθμίηει 

και υποβακμίηει το χϊρο που ηουν και λειτουργοφν κακθμερινά. 
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Θ προςταςία του ςχολικοφ κτιρίου και τθσ περιουςίασ του είναι υπόκεςθ όλων. 

Φκορζσ, ηθμιζσ και κακι χριςθ τθσ περιουςίασ του χολείου αποδυναμϊνουν τισ 

εκπαιδευτικζσ δυνατότθτζσ  του  και  παιδαγωγικά  εκίηουν  τον  μακθτι  ςτθν  

αντίλθψθ  τθσ  απαξίωςθσ  τθσ  δθμόςιασ περιουςίασ. 

Μακθτισ/τρια που προκαλεί φκορά ςτθν περιουςία του ςχολείου, ελζγχεται για τθν 

ςυμπεριφορά αυτι. 

Κοινόσ ςτόχοσ όλων μασ είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Ο ςεβαςμόσ ςτα 

περιουςιακά ςτοιχεία του Νθπιαγωγείου, τισ υποδομζσ, τον εξοπλιςμό αλλά και το 

φυςικό περιβάλλον του ςχολείου αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ. Φροντίδα όλων μασ είναι να διατθροφνται οι χϊροι κακαροί. 

Σεράςτια ςυμβολι ςε αυτό ζχει και θ υπεφκυνθ κακαριότθτασ του Νθπιαγωγείου. 

 

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ- Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ τησ εφαρμογήσ 

του 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του χολείου ςυντάχκθκε με Πράξθ (πράξθ 

5/10-11-2021) του Βιβλίου Πράξεων του χολικοφ υμβουλίου. τθρίηεται ςτθν 

ιςχφουςα Νομοκεςία και ςτισ φγχρονεσ Παιδαγωγικζσ και Διδακτικζσ αρχζσ και 

αξίεσ. Θ τιρθςι του από όλουσ τουσ παράγοντεσ του χολείου (μακθτζσ/τριεσ, 

εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και κθδεμόνεσ) αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ 

λειτουργίασ του χολείου. Είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το χολείο να 

οικοδομιςει για να πετφχει τουσ ςτόχουσ και το υψθλό του Όραμα.  

Ο Κανονιςμόσ δίδεται ςε όλουσ τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται ςτο ιςτολόγιο 

του χολείου και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων. 

 

 

 

 



07/02/2022
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Πηγζσ 

ΦΕΚ 491/9-2-2021, Αρικμ. 13423/ΓΔ4 - “Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ” 

Προεδρικό Διάταγμα  79/1-08-2017 (ΦΕΚ Α 109) - ϋΟργάνωςθ και λειτουργία 

νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν ςχολείων” 

Σροποποίθςθ παρ. 5, άρκρου 13 του ΠΔ (ΦΕΚ Α 109)  με τθν παρ. 1 ε), του άρκρου 

204, του ν. 4610 (ΦΕΚ Α 70/7-05-2019) - “Θζματα Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ” 

Εγκφκλιοσ Αρ. Πρωτ. Φ.7/118216/Δ1/09-09-2020/ΤΠΑΙΘ - “Οργάνωςθ και 

Λειτουργία Νθπιαγωγείων” 

Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ 50025/2018 - ΦΕΚ 4217/Β/2018 - “ Μεταφορά μακθτϊν 

δθμόςιων ςχολείων από τισ Περιφζρειεσ” 

ΦΕΚ 5614/13-12-2018, τεφχοσ Β - “Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των Κζντρων 

Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) και ειδικότερα κακικοντα 

και αρμοδιότθτεσ του προςωπικοφ τουσ” 

ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547/12-06-2018 (ΦΕΚ Α 102) - “Αναδιοργάνωςθ των δομϊν 

υποςτιριξθσ και άλλεσ διατάξεισ” 

Τπουργικι Απόφαςθ Δ4/662/1998 - ΦΕΚ 1331/Β/31-12-1998 -”υγκρότθςθ και 

λειτουργία οργανϊςεων γονζων των μακθτϊν των ςχολείων Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ” 

Σροποποίθςθ τθσ παρ. 3, του άρκρου 3 του ν. 1566/1985 με το άρκρο 33 του Νόμου 

Τπ’ Αρικμ. 4521/2-03-2018 (ΦΕΚ Α 38) - “Τποχρεωτικότθτα φοίτθςθσ ςτο 

Νθπιαγωγείο” 

Αντικατάςταςθ τθσ παρ . 4 του άρκρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) με το άρκρο 34, 

ΝΟΜΟ Τπ’ Αρικμ. 4704/14-7-2020 (ΦΕΚ Α 133) - “Ρφκμιςθ κεμάτων προςχολικισ 

εκπαίδευςθσ” 
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ΦΕΚ 449/03-04-2007, τεφχοσ Γ - “Κακοριςμόσ των ιδιαίτερων κακθκόντων και 

αρμοδιοτιτων. α) Σου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, που υπθρετεί ςε ςχολικζσ 

μονάδεσ ειδικισ αγωγισ (ΜΕΑ) τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (ειδικά ςχολεία, τμιματα ζνταξθσ), και ςε προγράμματα ειδικισ 

αγωγισ (παράλλθλθ ςτιριξθ και παροχι διδαςκαλίασ ςτο ςπίτι)” 

ΦΕΚ  2038/ 5-06-2018, τεφχοσ Β -  “Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των κλάδων ΠΕ25 

χολικϊν Νοςθλευτϊν και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ ςτα 

ςχολεία Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Γενικισ και Επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


