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Σκοπός  

 

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι 
η διαμόρφωση 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. 

 

 

Περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού 

 

  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 3oυ Νηπιαγωγείου Μακροχωρίου για 
το σχολικό έτος 2020-21  περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες: 

 

 

1. Προσωπικό 

  Το 3o Νηπιαγωγείο Μακροχωρίου για το σχολικό έτος 2020-21  αποτελείται από 
δυο τμήματα πρωινά - υποχρεωτικά. Υπηρετούν σε αυτό δύο εκπαιδευτικοί: 

  1.    Τσαλέρα Δήμητρα, προϊσταμένη/ νηπιαγωγός 

  2.    Κωνσταντίνου Αθηνά,  νηπιαγωγός 

  Επιπλέον απασχολούνται οι:  

1. Λυριούδη Χριστίνα, ειδικό βοηθητικό προσωπικό  

2. Λιλιοπούλου Ασπασία, βοηθητικό προσωπικό-καθαρίστρια 

 

 

2. Λειτουργία του Σχολείου 

α. Σχολικό έτος και διδακτικό έτος 

 Σχολικό έτος είναι η περίοδος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 

31η Αυγούστου του επόμενου έτους. 

 Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του 

επόμενου έτους. 

 Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 

Ιουνίου του επόμενου έτους. 
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Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν 

την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 

αντίστοιχα. 

Φέτος λόγω της πανδημίας άρχισαν στις 14 Σεπτεμβρίου και θα λήξουν στις 

25 Ιουνίου. 

 Οι χρονικές περίοδοι από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου και από 15 μέχρι και 21 

Ιουνίου μπορεί να αξιοποιούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Λόγω των ειδικών συνθηκών, για το 2021, 

η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μετά τις 25 Ιουνίου. 

 Την ημέρα λήξης των μαθημάτων αποστέλλονται από το νηπιαγωγείο τα 

Πιστοποιητικά Φοίτησης των μαθητών για την εγγραφή τους στο Δημοτικό και 

χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. 

 Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τρίμηνα: 

Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου. 

Tο δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου. Το 

τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου. 

 

β. Διδακτικό ωράριο/ Προσέλευση- Αποχώρηση 

  Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του βασικού υποχρεωτικού 

προγράμματος, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας ανά διδακτική ώρα καθώς και 

η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και 

αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. 

  Για το σχολικό έτος 2020-2021 το πρόγραμμα του 3ου Νηπιαγωγείου 

Μακροχωρίου, διαμορφώθηκε ως εξής: 

 Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 8.15- 8:30 π.μ.  

 Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών:  

Πρωινό τμήμα 1: 13:00 μ.μ. 

Πρωινό τμήμα 2: 13.10 μ.μ. 

  Η αυλόπορτα και η εξώπορτα του κτιρίου του Νηπιαγωγείου, κλειδώνονται στις 
8:30 π.μ. και παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, 
για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών. Ανοίγουν μόνο κατά τις ώρες 
προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων. 

  Τα παιδιά παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους ενήλικες στην υπεύθυνη 
δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι γονείς τους κατά την 
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εγγραφή τους.   Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας 
ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι ενημερωμένοι 
και γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους. 

  Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την 
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα και διασφαλίζει την ασφάλεια των 
μαθητών και μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου.  

 

γ. Διακοπές, Αργίες και Εορταστικές εκδηλώσεις 

 1. Το νηπιαγωγείο μας δεν λειτουργεί τις ακόλουθες ημέρες και περιόδους: 

α) τα Σάββατα και τις Κυριακές, 

β) την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή), 

γ) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων), 

δ) την Καθαρά Δευτέρα, 

ε) την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή), 

στ) από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές 

Πάσχα), 

η) την 1η Μαΐου, 

θ) την εορτή του Αγίου Πνεύματος, 

ι) από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) και 

ια) την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου Αγίου Γεωργίου. 

 

 2. Εορταστικές εκδηλώσεις στο νηπιαγωγείο πραγματοποιούνται: 

α) στις 27 Οκτωβρίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, 

ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που η 28η 

Οκτωβρίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη 

Παρασκευή, 
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β) στις 24 Μαρτίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου. 

Σε περίπτωση που η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται 

την προηγούμενη Παρασκευή, 

γ) στις 17 Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα 

και την Εθνική Αντίσταση. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι 

εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή, 

δ) στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε περίπτωση που η 30η 

Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα 

την προηγούμενη Παρασκευή. 

  Έκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Περιφερειάρχη όταν πρόκειται για 

εκδήλωση τοπικού ενδιαφέροντος. 

  Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου, καθώς και οι διδακτικές 

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, της 17ης Νοέμβρη, των Χριστουγέννων και της 

25ης Μαρτίου γίνεται είτε μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών των δυο 

τμημάτων είτε και με παρουσία γονέων, μετά από απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εκάστοτε συνθήκες. 

  Διδασκαλία μαθημάτων δεν γίνεται επίσης την ημέρα έναρξης και λήξης του 

διδακτικού έτους. 

 

δ. Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας 

  Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) συντάχθηκε σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο της έναρξης του σχολικού έτους από 

την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, 

παρ. 3 άρθρο 11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α) και υποβλήθηκε και εγκρίθηκε στον 

Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ημαθίας. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό 

αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών.  
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  Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο ακολουθούμε είναι διαμορφωμένο με 

βάση τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

(Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο, καθώς και την πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε 

τάξης, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 

μαθητών/τριών. Οι δραστηριότητες που αφορούν στις μαθησιακές περιοχές των 

Δ.Ε.Π.Π.Σ.- Α.Π.Σ. αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της 

γνώσης και μπορούν να λάβουν τη μορφή Σχεδίου Εργασίας (project), θεματικής 

προσέγγισης και διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων. Αυτονόητο είναι ότι 

το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του 

προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των 

παιδιών. Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας. Οι 

Νηπιαγωγοί προσαρμόζουν τον χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων 

δραστηριοτήτων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης. 

 

ε. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής 

  Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δύναται να πραγματοποιηθούν 

προγραμματισμένες και κατάλληλα σχεδιασμένες δράσεις του σχολείου, που 

συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών. Πραγματοποιούνται 

κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου, εντός ή και εκτός του σχολείου και σε 

συνεργασία με άλλα σχολεία ή και με άλλους φορείς (όπως Μουσεία, Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχολικά δίκτυα, επιστημονικούς και πολιτιστικούς 

συλλόγους και φορείς, βιβλιοθήκες, φυσιολατρικές λέσχες κ.λπ.) 

  Στις σχολικές δράσεις συμπεριλαμβάνονται: 

α) όσες δράσεις πραγματοποιούνται εκτός σχολείου και απαιτούν μετακίνηση των 

μαθητών από το σχολείο 

β) όσες δράσεις πραγματοποιούνται εντός σχολείου  

γ) εκπαιδευτικές επισκέψεις ή έξοδοι των μαθητών σε κοντινή απόσταση από το 

σχολείο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο διδακτικών 

ωρών 

  Σε όλες τις παραπάνω σχολικές δράσεις τηρείται το ημερήσιο σχολικό διδακτικό 

ωράριο, ενώ υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση προς τους γονείς και γραπτή έγκρισή 

τους. 
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3. Εγγραφές νηπίων 

α. Διαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφών 

  Η εγγραφή των προνηπίων γίνεται ηλεκρονικά με ευθύνη των γονέων μέσω της 

ψηφιακής υπηρεσίας gov.gr . 

  Το πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου εκδίδεται από την προϊσταμένη. 

Οι γονείς υποχρεούνται να προσκομίσουν: 

 Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού ή άλλο στοιχείο στο οποίο να φαίνεται ότι 

έγιναν τα προβλεπόμενα από το νόμο εμβόλια. 

 Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). 

 Υπεύθυνη δήλωση του γονέα / κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την 

ασφαλή μετακίνηση του νηπίου από και προς το σχολείο. 

 Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1, του Π.Δ. 200/98 

(ΦΕΚ 161/1998), (πχ. λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήριο οικίας, ή άλλο έγγραφο) 

από το οποίο, κατά την κρίση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, φαίνεται η 

διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 

 

β. Ηλικία φοίτησης 

  Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία. Στο 

νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων: 

  Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του 

έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών.  

  Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου 

του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών. 
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4. Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

α. Φοίτηση 

  Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική και 

εποπτεύεται από την εκπαιδευτικό της τάξης, η οποία καταγράφει τις καθημερινές 

απουσίες και από την Προϊσταμένη που τις καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα 

του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο 

το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά 

και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των 

μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους. 

 

β. Σχολικός χώρος 

  Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα 

περιουσιακά στοιχεία του Νηπιαγωγείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το 

φυσικό περιβάλλον του σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την 

καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου 

παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. 

Φροντίδα όλων είναι να διατηρούνται οι χώροι καθαροί. Τεράστια συμβολή σε αυτό 

έχει και η υπεύθυνη καθαριότητας του Νηπιαγωγείου. 

Ιδιαίτερα τα 2 τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην τήρηση των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων για το Covid-19. 

 

γ. Διάλειμμα 

  Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, 

όπως έχει καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση κακοκαιρίας το 

διάλειμμα πραγματοποιείται μέσα στις αίθουσες του σχολείου μας. 

  Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων όπου οι 

μαθητές και οι μαθήτριες αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε 

πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στις εκπαιδευτικούς. 

  Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να 

παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του 

σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. 
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δ. Βιβλιοθήκη 

  Στο Νηπιαγωγείο μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη. 

  Κάθε μαθητής δανείζεται ένα βιβλίο κάθε Παρασκευή και υποχρεούται να το 

επιστρέψει έως την ερχόμενη Δευτέρα. Ο μαθητής που δεν έχει επιστρέψει το βιβλίο 

του ΔΕΝ μπορεί να δανειστεί άλλο βιβλίο, μέχρι την επιστροφή του προηγούμενου. 

  Τα δανειζόμενα βιβλία - παραμύθια της Βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται 

εγκαίρως και σε καλή κατάσταση. 

  Η ημερομηνία έναρξη της δανειστικής βιβλιοθήκης ανακοινώνεται από τις 

νηπιαγωγούς. 

  Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21, η δανειστική βιβλιοθήκη 

του Νηπιαγωγείου δε λειτούργησε για λόγους αποφυγής της διασποράς του COVID-

19. 

 

ε. Συμπεριφορά μαθητών/μαθητριών-Παιδαγωγικός έλεγχος 

   Επιδεικνύουν σεβασμό, με τη στάση τους, προς κάθε μέλος της σχολικής 

κοινότητας. 

   Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης, συμμετέχουν 

ενεργά συνδιαμορφώνοντας την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.  

   Απευθύνονται στις νηπιαγωγούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη 

βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο 

στη σχολική ζωή.  

   Προσέχουν ώστε να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους και σέβονται την 

υλική περιουσία του σχολείου. 

   Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές, αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός 

Νηπιαγωγείου ακολουθούν τις συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με 

ευγένεια και ευπρέπεια. 
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στ. Γονείς και κηδεμόνες  

   Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να 

ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.  

   Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις, έντυπες ή ηλεκτρονικές, ώστε να 

ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.  

   Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου 

Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που 

αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες. 

   Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για 

κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές 

εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής 

κατάστασης - τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και 

συμπεριφορά του παιδιού και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου. 

 

ζ. . Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

  H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 

διαδικασίας πρόληψης ή και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, 

εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς 

σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, 

η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την 

οικογένεια, κ.ά. 

 

 

5. Επικοινωνία και Συνεργασία 

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και 

του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική 

συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογο 

Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση 

των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.  
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α. Γονείς 

  Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς 

με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους 

και ο χώρος του σχολείου. 

  Πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στη 

σχολική ιστοσελίδα και τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές. 

  Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων πρέπει το Νηπιαγωγείο να γνωρίζει ποιος 

από τους δυο γονείς έχει την κηδεμονία. 

  Προκειμένου η νηπιαγωγός  να γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες και τις αδυναμίες 

του κάθε νηπίου και να δουλέψει πάνω σ’ αυτές καλό θα ήταν οι γονείς να 

γνωστοποιούν εμπιστευτικά στη νηπιαγωγό της τάξης και στην προϊσταμένη κάθε 

ιδιαιτερότητα που αφορά στη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή, αλλά και 

οιαδήποτε αλλαγή στη ζωή του παιδιού (π.χ. διαζύγιο, νέο μωρό κ.λπ.). 

  Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, 

είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. 

  Προσκομίζουν στο σχολείο τους αριθμούς τηλεφώνων τους (σταθερά και κινητά) 

για άμεση επικοινωνία μαζί τους και ενημερώνουν το σχολείο για κάθε αλλαγή του 

αριθμού τηλεφώνου τους. 

  Σε περίπτωση που ένα νήπιο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο, 

δηλώσει αδιαθεσία, χτυπήσει κ.ά. αμέσως ενημερώνεται τηλεφωνικά από τη 

νηπιαγωγό ή την προϊσταμένη του σχολείου ο γονέας/κηδεμόνας του για την άμεση 

προσέλευσή του στο σχολείο και την παραλαβή του παιδιού του. 

  Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίζουν έγκαιρα τα διάφορα 

έγγραφα (π.χ. Α.Δ.Υ.Μ., Βιβλιάρια Εμβολίων, Υπεύθυνες Δηλώσεις, κ.ά.) που τους 

ζητούνται από το σχολείο. 

  Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τις νηπιαγωγούς 

προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:  

  -Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα 

που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

  -Κάθε φορά που η νηπιαγωγός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση.  
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  -Κατά την ενημέρωση προόδου με το πέρας κάθε τριμήνου, όπου 

πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση της νηπιαγωγού της τάξης με τους 

γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να ενημερωθούν για την 

πρόοδο των παιδιών τους.  

  Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις 

προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τις νηπιαγωγούς των τάξεων. 

 

β. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  

  Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου  συγκροτούν 

τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και 

συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας 

σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και γι’ 

αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε 

άμεση συνεργασία με την Προϊστάμενη, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, 

αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας. 

 

γ. Σχολικό Συμβούλιο  

  Στο Νηπιαγωγείο λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο 

Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & 

Κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού 

Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συνεργατικά και προτείνει 

παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή, στην ασφάλεια 

και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα 

βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής του Νηπιαγωγείου. 
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6.  Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

  Στο Νηπιαγωγείο έχει δημιουργηθεί μια Ομάδα Διαμόρφωσης Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Κρίσεων, που είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων με επικεφαλής την 

Προϊσταμένη και έχει αναπτύξει ένα γενικό σχέδιο προετοιμασίας του σχολείου για 

την αντιμετώπιση κρίσεων.  

  Για την προστασία από σεισμούς και συνωδά φυσικά φαινόμενα έχει 

επικαιροποιηθεί το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού 

Κινδύνου στην αρχή της σχολικής χρονιάς και έχουν υλοποιηθεί ασκήσεις 

ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.                                              Η 

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία 

με τον Σύλλογο Διδασκόντων, έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που 

προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού 

χώρου. Επίσης οι μαθητές/μαθήτριες ενημερώθηκαν για τους βασικούς κανόνες και 

τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

  Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κρίσης οι μαθητές/μαθήτριες παραδίδονται μόνο 

στους γονείς/κηδεμόνες τους ή στα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει 

γραπτώς για την παραλαβή των μαθητών/τριών από τη σχολική μονάδα. 

  Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 

εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/μαθήτριες, οι γονείς/κηδεμόνες, οφείλουν να 

συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι  αρμόδιοι 

φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λπ. για 

την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

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

σχέδιο διαφυγής και έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις ετοιμότητας. 

 

 

7.  Επικοινωνία με το σχολείο –Σχολικός Ιστότοπος 

  Τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου είναι: 

1. Τηλέφωνο: 2331042024 

2. Email: mail@3nip-makroch.ima.sch.gr 

3. Ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/3nipmakro/  

mailto:mail@3nip-makroch.ima.sch.gr
https://blogs.sch.gr/3nipmakro/
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  Υπεύθυνοι για τη διαχείριση του ιστολογίου είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, 

που μεριμνούν για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των 

μαθητών στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Π.Σ.Δ. 

 

 

8.  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της 

εφαρμογής του 

  Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις 

σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους 

παράγοντες του σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, 

βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους 

αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου. Είναι το 

θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους 

στόχους και το όραμά του. 

  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 ή ηλεκτρονικό, σχετικά με τον κανονισμό του 

Νηπιαγωγείου.  

 

Μακροχώρι, 11 Ιουνίου 2021 

 

            Η Προϊσταμένη       Η Εκπαιδευτικός 

 

 

 

      Τσαλέρα Δήμητρα                                     Κωνσταντίνου Αθηνά 
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