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Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 
Παραθέτουμε τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό της σχολικής μας 
μονάδας, ένα σύνολο κανόνων που εξασφαλίζει την ομαλή επικοινωνία 
και συνεργασία όλων των μελών της σχολικής  μας κοινότητας 
(Διεύθυνσης Νηπιαγωγείου-μαθητών/ριών-Εκπαιδευτικών-Γονέων & 
Κηδεμόνων). 
 

Το σχολείο μας ανήκει στα  
Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας 

 και λειτουργεί  
με το παρακάτω ωράριο λειτουργίας: 

• Ωράριο βασικού υποχρεωτικού προγράμματος: 8:30π.μ-
13:00μ.μ.Προσέλευση μαθητών/ριών 8.15 έως 8.30π.μ. 

• Ώρα αποχώρησης βασικού υποχρεωτικού 
προγράμματος:13:00μ.μ     (όλοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ χωρίς 
καθυστέρηση). 

• Ωράριο λειτουργίας προαιρετικού, ολοήμερου 
προγράμματος : 13.00 έως 16:00 μ.μ. Ώρα αποχώρησης 
(όλοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ χωρίς καθυστέρηση) στις 16.00μμ.  

• σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών (όπως π.χ λόγω 
covid,έκτακτων καιρικών συνθηκών/επικίνδυνων φυσικών 
φαινομένων κλπ) ή άλλων (εορτές, επιμορφώσεις 
εκπαιδευτικών κλπ.) το πρόγραμμα του σχολείου 
υφίσταται τροποποιήσεις ή και ενδεχόμενη αναστολή με 
απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ, της Περιφέρειας Αττικής, του 
Δημάρχου Παλλήνης. 

• Σε περίπτωση  απουσίας εκπαιδευτικού, τα δυο τμήματα 
υποχρεωτικού ωραρίου θα λειτουργούν μέχρι τις 13:00μ.μ 
(δεν θα λειτουργεί η πρωινή υποδοχή και το προαιρετικό 
ολοήμερο πρόγραμμα). Όλοι οι μαθητές/τριες θα 
προσέρχονται από τις 08:15 π.μ.-08:30 π.μ. και θα 
αποχωρούν  στις 13.00 και θα αναστέλλεται η λειτουργία 
του προαιρετικού ολοήμερου τμήματος, μέχρι 
αναπλήρωσης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα) του κενού 
από την υπηρεσία. Για την έκτακτη ή προγραμματισμένη 
απουσία του/ης υπευθύνου εκπαιδευτικού θα 
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ενημερώνεστε από τον ίδιο είτε τηλεφωνικά είτε 
ηλεκτρονικά μέσω email. 

• Σε περίπτωση σεισμού ή έκτακτης ανάγκης, οι 
μαθητές/ριες θα βρίσκονται στο προαύλιο, στην πλευρά 
παράλληλα της οδού Λεωνίδα, σύμφωνα με το Μνημόνιο 
Ενεργειών -σχέδιο ετοιμότητας της Πολιτικής Προστασίας 
τους σχολείου μας, ώστε να γίνεται από εκεί η παραλαβή 
των παιδιών από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό του 
Τμήματος. 

• Εφιστούμε την προσοχή στους Γονείς των μαθητών/ριών  
ότι, για λόγους ασφαλείας, έγκαιρης έναρξης των 
μαθημάτων και ευρυθμίας της σχολικής μονάδας, δεν 
επιτρέπεται αλλαγή στη δηλωθείσα ώρα προσέλευσης και 
η εξωτερική πόρτα του Nηπιαγωγείου θα παραμένει 
κλειδωμένη από τις 8:00π.μ- 8:15π.μ,8:30π.μ-13:00μ.μ 
και 13:00μ.μ-16:00μ.μ. 

• Οι Εκπαιδευτικοί του Nηπιαγωγείου παραλαμβάνουν τους 
μαθητές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου και οι γονείς –συνοδοί 
αποχωρούν άμεσα. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της 
προσέλευσής τους δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του 
σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των Εκπαιδευτικών. 

• Εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων  καθώς και εκπρόσωποι 
συνδικαλιστικών οργάνων των Εκπαιδευτικών μπορούν να 
επισκέπτονται τα Νηπιαγωγεία ύστερα από συνεννόηση με τη 
Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΡΙΩΝ 

• Είναι σημαντικό να τονιστεί η συστηματική, τακτική και ενεργός 
συμμετοχή των μαθητών/ριών στα μαθήματα. 

• Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή των μαθητών/ριών στο 
Νηπιαγωγείο τις πρώτες δύο (2) εβδομάδες φοίτησης στο σχολείο, 
οι Γονείς που επιθυμούν την πρόωρη αποχώρηση για το διάστημα 
αυτό, συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση σε συνεννόηση με την 
υπεύθυνη Εκπαιδευτικό του Τμήματος, ενώ μετά τη λήξη του 
διαστήματος προσαρμογής ο/η μαθητής/ρια παρακολουθεί 
κανονικά το πρόγραμμα που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή ή 
ανανέωση εγγραφής. 

• Σε περίπτωση Γονέων που έχουν αιτηθεί προσέλευση των τέκνων 
τους από 7:45 - 8:00π.μ-πρόωρη υποδοχή (ισχύει μόνο για όσους  
έχουν αιτηθεί συμμετοχή και στο προαιρετικό, ολοήμερο 



πρόγραμμα) και δεν τηρούν τον παραπάνω κανονισμό, τίθεται 
θέμα κατάργησης της πρόωρης υποδοχής και δημιουργία 
σοβαρού προβλήματος στους λοιπούς γονείς, επιπλέον δε σε 
περίπτωση που ο/η μαθητής/ρια συμπληρώσει περισσότερες από 
15 απουσίες στο ολοήμερο πρόγραμμα σε έναν μήνα, οι οποίες 
δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, η φοίτησή του στο 
ολοήμερο πρόγραμμα διακόπτεται. Οι συγκεκριμένες 
προσελεύσεις καταγράφονται ηλεκτρονικά καθημερινώς σε 
ειδική πλατφόρμα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

• Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική η 
φοίτηση των μαθητών/ριών. Για σοβαρό λόγο πολυήμερης 
απουσίας τους από το σχολείο πρέπει να συντρέχει λόγος (π.χ. 
υγείας), ενώ ενημερώνεται εγκαίρως ο/η υπεύθυνος 
εκπαιδευτικός με email αυθημερόν. 

• Οι μαθητές/ριες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φύγουν πριν 
τη λήξη του προγράμματος, εκτός κι αν συντρέχει σοβαρός λόγος. 
Στην περίπτωση αυτή, τα παιδιά συνοδεύονται από τον Γονέα- 
Κηδεμόνα ή ορισμένο άτομο, αφού ενημερωθεί η υπεύθυνη 
εκπαιδευτικός και συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
δηλώνεται ο λόγος αποχώρησης και η ανάληψη ευθύνης της 
αποχώρησης του/ης μαθήτριας από το ενήλικο άτομο. 

• Είναι σημαντικό τα παιδιά να έρχονται στο σχολείο υγιή (με 
προσκόμιση βεβαίωσης γιατρού μετά από πολυήμερη απουσία) 
κι έχοντας πλήρως αναρρώσει από τυχόν ασθένειες, ώστε και τα 
ίδια να παρακολουθούν το σχολικό πρόγραμμα αλλά και να μην 
αποτελούν αιτίες μετάδοσης ιώσεων κλπ. Επισημαίνεται, δε, ότι 
δεν επιτρέπεται η χορήγηση φαρμάκου στους/ις μαθητές/ριες 
από τις Εκπαιδευτικούς του σχολείου, σύμφωνα με  σχετική 
εγκύκλιο του Υπουργείου. 

• Σε περιπτώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ή αριθμών 
τηλεφώνων, το σχολείο ενημερώνεται άμεσα. 

• Ο προγραμματισμός και απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου 
διαμορφώνεται και συντάσσεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, 
στο πλαίσιο που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας & 
Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις παιδαγωγικές αρχές, τις 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μαθητών/ριών, η δε κοινοποίησή 
του γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του σχολείου. 

 
 
 



 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΟΥ 
 
❖ Μικρή τσάντα νηπίου  (ΠΡΟΣΟΧΗ όχι τύπου  τρόλεϊ ή μεγάλη 

όπως εκείνες του Δημ. Σχολείου) η οποία καθημερινά θα 
περιλαμβάνει  :  

Δεκατιανό  
1  μικρή  καθαρή πετσέτα 
1 μπουκαλάκι νερό (με αναγραμμένο όνομα). 
1μικρό πακέτο μωρομάντηλα (χρήση στη τουαλέτα -

αυτοεξυπηρέτηση) 
1 αλλαξιά ρούχα (εποχιακά ρούχα συν εσώρουχο, καπέλο,  

μονίμως μέσα στη τσάντα) 
*εφιστούμε την προσοχή για καθημερινό έλεγχό της προς 

αποφυγή μεταφοράς επικίνδυνων αντικειμένων (π.χ μαχαίρι, 
ξυραφάκια, παιχνίδια από σπίτι κ.α)  προς το σχολείο ή μικρών 
αντικειμένων από σχολείο. 

 
❖ Δεκατιανό: επιτρέπονται καθαρισμένα και κομμένα  φρούτα(ΟΧΙ  

σταφύλια, ντοματίνια λόγω κινδύνου για πνιγμό), γιαουρτάκια, 
τοστ, σάντουιτς, κέικ σπιτικά, πίτες, κουλούρι, κουλουράκια, 
κουλούρια Θεσσαλονίκης, τυράκια, αυγό σφιχτό καθαρισμένο, 
μπισκότα χωρίς σοκολάτα. 

❖ Δεν επιτρέπονται τσιπς, γαριδάκια, πατατάκια, καραμέλες, 
τσίχλες, σοκολάτες, κρουασάν, γκοφρέτες, γλειφιτζούρια, 
αναψυκτικά, . 

❖ Σε γενέθλια και ονομαστικές εορτές μπορείτε να φέρνετε μικρά 
κεράσματα (όχι με ξηρούς καρπούς), όχι τούρτες. 

❖ Αυτοεξυπηρέτηση:Το παιδί  πηγαίνει μόνο του τουαλέτα και 
φροντίζει μόνο του την ατομική του υγιεινή,  πλένει τα χέρια του,  
ντύνεται και  ξεντύνεται, τρώει, βάζει και βγάζει τα παπούτσια 
του (προτιμήστε παπούτσια όχι δετά αλλά με 
αυτοκόλλητο).Τακτοποιεί μόνο του τα προσωπικά του 
αντικείμενα (τσάντα, φαγητά, τσάντα ύπνου), υπό την επίβλεψη 
των Νηπιαγωγών. 

• Προτιμήστε, επίσης, ευκολοφόρετα ρούχα -υποδήματα και όχι 
πολύ βαριά (ιδιαίτερα το χειμώνα). 

• Eφιστούμε την προσοχή στους γονείς να ελέγχουν το παιδί να μη   
φορά στο λαιμό ή πάνω του επίφοβα αντικείμενα (π.χ κολιέ, 
βραχιόλια, ζώνες , σκουλαρίκια κ.α – κίνδυνος πνιγμού ). 



❖ Ψείρες -ατομική υγιεινή       :  μεριμνήστε καθημερινά για την 
ατομική υγιεινή της κεφαλής και του σώματος. 
 

❖ Ολοήμερο προαιρετικό Τμήμα (13:00μ.μ-16:00μ.μ). 
Βάσει της υπ’αριθμ. Φ3/1563/185702/Δ1/03-11-2016/ΥΠΠΕΘ το 

γεύμα των μαθητών παρασκευάζεται στο σπίτι από τους 

γονείς/κηδεμόνες τους.Ο /Η υπεύθυνος/η Νηπιαγωγός του 

ολοήμερου προαιρετικού προγράμματος  δεν αναλαμβάνει το 

ζέσταμα του φαγητού , αλλά βοηθά και καθοδηγεί τους μαθητές 

ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν 

στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. 

 Γεύμα σε σκεύος κατάλληλο για φούρνο ή φούρνο μικροκυμάτων 
με  κουτάλι. Αναγράφετε το ονοματεπώνυμο του παιδιού με 
ανεξίτηλο μαρκαδόρο τόσο σε καπάκι όσο και στο πλαϊνό μέρος. 
Το Μπολ/τάπερ μόνο του μεσημεριανού γεύματος τοποθετείται   
από το ίδιο τον/ην  μαθητή/ρια στο ψυγείο του σχολείου. Το τάπερ 
του δεκατιανού παραμένει μέσα στη τσάντα του παιδιού για την 
ώρα του πρωινού. 

 
❖ Ύπνος – Ξεκούραση (Η χαλάρωση είναι  ωφέλιμη  στους/ις 

μαθητές/ριες  του ολοήμερου τμήματος. Εξηγήστε στο παιδί τη 
χρησιμότητά της αλλά και την ανάγκη τήρησης των κανόνων του 
σχολείου, π.χ τήρηση ησυχία). 
                          Μικρός υπνόσακος(για τις διαστάσεις ενός νηπίου) 
με αναγραφόμενο ή ραμμένο το ονοματεπώνυμο του νηπίου. 

               *Κάθε δύο εβδομάδες(κάθε Παρασκευή) ως γονείς 
φροντίζετε για  το πλύσιμό τους  και την  επιστροφή τους  τη 
Δευτέρα. 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

• Αλλόθρησκοι/ετερόδοξοι μαθητές/ριες έχουν δικαίωμα να μη 
συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή, ωστόσο πρέπει να σέβονται 
την ιερότητα της στιγμής. 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

• Το διάλειμμα είναι χρόνος χαλάρωσης, παιχνιδιού και ανάπτυξης 
κοινωνικών σχέσεων, ως εκ τούτου δεν επιτρέπονται 
τσακωμοί/διαπληκτισμοί και οποιεσδήποτε διαφορές επιλύονται 
μεταξύ των μαθητών/ριών με την παρέμβαση και καθοδήγηση της 
εκπαιδευτικού, όταν αυτό χρειάζεται. 

 



 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Οι εθνικές εορτές, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος του 
σχολικού προγράμματος και συνδράμουν στο εκπαιδευτικό έργο. Η 
παρουσία και συμμετοχή των παιδιών συμβάλλει στην ολόπλευρη 
ανάπτυξή τους. Σε περίπτωση διδακτικών επισκέψεων εκτός 
σχολικής μονάδας ή πραγματοποίησης δράσεων εντός τηρείται το 
ωράριο του σχολείου, ενώ σε περιπτώσεις εορτών τροποποιείται 
βάσει των εγκυκλίων του Υπουργείου. 

 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ 

Οι μαθητές/ριες οφείλουν : 

• Να σέβονται τους συμμαθητές /ριες τους, να συνεργάζονται 
μεταξύ τους, να βοηθούν όσους έχουν ανάγκη. 

• Να μη ασκούν καμιάς μορφής βία (σωματική-λεκτική-κοινωνική). 

• Να μη βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα και την 
ακεραιότητα των άλλων (τρέξιμο, τρικλοποδιές, σπρωξίματα κλπ). 

• Να σέβονται τους χώρους του σχολείου και τη σχολική περιουσία. 

• Να μη ρυπαίνουν τους σχολικούς χώρους και να χρησιμοποιούν 
τα  καλάθια απορριμμάτων στους εσωτερικούς & εξωτερικούς 
χώρους του σχολείου. 

• Να μη χαράζουν και γράφουν σε τραπέζια, τοίχους/ταμπλό. 

• Να φροντίζουν για την καλαίσθητη εμφάνιση των αιθουσών και 
των υπολοίπων χώρων του σχολείου. 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Μπορείτε να ενημερώνεστε για οτιδήποτε αφορά τη φοίτηση των 
παιδιών σας: 
-από την ιστοσελίδα - https://blogs.sch.gr/4nipger/- ή το email του 
σχολείου. 
-σπάνια με έντυπα -ενημερωτικά σημειώματα. 
-με ανακοινώσεις στους εξωτερικούς πίνακες Ανακοινώσεων του 
σχολείου. 
-σε τακτικές ενημερώσεις από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό. 
-Παρακαλείσθε να φροντίζετε τη συμπλήρωση και την έγκαιρη 
επιστροφή όσων εντύπων σας αποστέλλονται. 
-Να καλείτε το σχολείο μόνο για σημαντικό λόγο (τηλ. 2106047562 
μετά τις 12.15μμ και έως 13.30μμ ) και να είστε σύντομοι στη 
τηλεφωνική σας επικοινωνία. 
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• Γενική ενημέρωση για τη λειτουργία του σχολείου 

πραγματοποιείται στην αρχή και στο τέλος κάθε σχολικής 

χρονιάς, ενώ για την ατομική πρόοδο των μαθητών/ριών 

ορίζονται προγραμματισμένα ή έκτακτα ραντεβού μεταξύ του/ης 

υπευθύνου εκπαιδευτικού και της οικογένειας του/ης μαθητή/ριας. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

• Στο σχολείο πραγματοποιούνται κάθε χρόνο συντονισμένες 

ενέργειες-δράσεις  με τη συνδρομή του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων 

& Κηδεμόνων και όλων των Γονέων του σχολείου για την 

αισθητική/υλικοτεχνική βελτίωση του σχολείου, τη διευκόλυνση 

και την αναβάθμιση του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού έργου. 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η αρμονική συνεργασία μεταξύ μαθητών/ριών -Εκπαιδευτικών -
Γονέων/Κηδεμόνων μπορεί να εγγυηθεί τη διασφάλιση εκείνων των 
προϋποθέσεων που επιτρέπουν το σχολείο να αποτελεί το φυσικό 
χώρο μάθησης και κοινωνικοποίησης των μαθητων/ριών. 
 

Από τον Σύλλογο Διδασκόντων 

   

 


