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Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

 
 Ειςαγωγή  

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου (άρκρο 37, Ν.4692/2020) επιδιϊκει να 
εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ και τισ ςυνκικεσ που είναι απαραίτθτεσ για να πραγματοποιείται 
όςο καλφτερα γίνεται το ζργο του ςχολείου και να επιτυγχάνονται όςο γίνεται καλφτερα οι ςτόχοι 
που κζτουμε κάκε φορά ωσ ςχολικι κοινότθτα (μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, βοθκθτικό προςωπικό, 
γονείσ/κθδεμόνεσ). 

Ο Κανονιςμόσ βαςίηεται ςε όςα προβλζπονται από τθν πολιτεία για τθν εκπαίδευςθ και τθ 
λειτουργία των δθμόςιων και ιδιωτικϊν Σχολείων, ενςωματϊνει αποδεκτζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ 
και είναι προςαρμοςμζνοσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του Νθπιαγωγείου και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ ςχολικισ και ευρφτερθσ κοινότθτασ 

 

Σφνταξη, ζγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμοφ. 
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάχκθκε φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Προϊςταμζνθσ 

του Νθπιαγωγείου, με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν του Συλλόγου Διδαςκόντων, με τθ 
ςυμμετοχι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων κακϊσ 
και εκπροςϊπου του Διμου/Δθμοτικισ κοινότθτασ. Εγκρίνεται από τθ Συντονίςτρια 
Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου κακϊσ και από τον 
Διευκυντι Π.Ε. Ανατολικισ Αττικισ. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ κοινοποιείται με 
κάκε πρόςφορο μζςο ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 
ςτο ιςτολόγιο του Νθπιαγωγείου. 

Θ ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ: τθσ Διεφκυνςθσ του Νθπιαγωγείου, των εκπαιδευτικϊν και του βοθκθτικοφ 
προςωπικοφ, των μακθτϊν, των γονζων και κθδεμόνων. 

Ο Κανονιςμόσ, όταν κρικεί αναγκαίο, αναπροςαρμόηεται, μζςω τθσ προβλεπόμενθσ από τον 
νόμο ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι ϊςτε να 
ςυμπεριλαμβάνει νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, να ανταποκρίνεται ςτισ αλλαγζσ των ςυνκθκϊν 
λειτουργίασ του ςχολείου και τισ, κατά καιροφσ, αποφάςεισ των αρμόδιων ςυλλογικϊν οργάνων 
του. 

 
Ο κανονιςμόσ εγκρίκθκε από το ςφλλογο διδαςκόντων του ςχολείου, ςφμφωνα με τθν πράξθ 

3/06-09-2022 και τθν Πράξθ 1/06-09-2022 του Σχολικοφ Συμβουλίου. 

 
Ταυτότητα και όραμα του ςχολείου μασ 

Το 4ο Νθπιαγωγείο Λαυρίου είναι ζνα  ςχολείο, το οποίο ανικει ςτο Διμο Λαυρεωτικισ. Στο 
ςχολείο λειτουργοφν 2 πρωϊνά τμιματα, ζνα προαιρετικό ολοιμερο και φζτοσ λειτουργεί και 
πρωινι ηϊνθ. Το διδακτικό προςωπικό αποτελείται από 2 μόνιμεσ  νθπιαγωγοφσ ΠΕ60, μία 
αναπλθρϊτρια ΕΣΠΑ ΠΕ60  και μία παράλλθλθ ςτιριξθ για τθν κάλυψθ αναγκϊν παιδιϊν με 
διάγνωςθ από τα ΚΕΔΑΣΥ. Στο ςχολείο αναμζνεται να αναλάβει υπθρεςία και εκπαιδευτικόσ του 
κλάδου ΠΕ06 για τθν διδακτικι ϊρα των Αγγλικϊν.  

 Θ βαςικι φιλοςοφία και οι ςτόχοι του Νθπιαγωγείου μασ είναι θ προςφορά ποιοτικισ 
εκπαίδευςθσ ςε ζνα αςφαλζσ, ευχάριςτο και δθμιουργικό περιβάλλον πλοφςιο ςε ερεκίςματα, 
γνϊςεισ και εμπειρίεσ.  

Πρωταρχικό μζλθμα των εκπαιδευτικϊν του νθπιαγωγείου, είναι θ ολόπλευρθ ανάπτυξθ του 
παιδιοφ ςε όλουσ τουσ τομείσ (γνωςτικό, κοινωνικό, ςυναιςκθματικό και κινθτικό τομζα), με 
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γνϊμονα τον ρυκμό ανάπτυξθσ και τθ μοναδικότθτα του κάκε παιδιοφ ξεχωριςτά. Αξιοποιϊντασ 
μεκόδουσ διερευνθτικισ – ανακαλυπτικισ μάκθςθσ, αλλά και  τθν ολιςτικι αντίλθψθ τθσ γνϊςθσ, 
ζχουμε ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ καλλιζργειασ ιπιων δεξιοτιτων, δεξιοτιτων ηωισ και 
δεξιοτιτων τεχνολογίασ και επιςτιμθσ ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ 
διαμόρφωςθ ενόσ ςφγχρονου πλαιςίου προγράμματοσ με δομι Ανοικτϊν, Ηωντανϊν 
Προγραμμάτων Σπουδϊν και Διαδικαςιϊν. Στο νθπιαγωγείο υλοποιοφνται «αειφόρεσ» δράςεισ, 
οι οποίεσ ςυντελοφν «ςτο χτίςιμο» ενόσ ςχολείου που καλλιεργεί τον ςεβαςμό  για τον εαυτό, τον 
ςεβαςμό για τον άλλο και τον ςεβαςμό για το περιβάλλον. Ζνα ςχολείο ενεργό, που δρα 
κακθμερινά πάνω ςτα πράγματα, που προετοιμάηει τουσ μακθτζσ του να γίνουν ενεργοί πολίτεσ 
τθσ κοινωνίασ του μζλλοντοσ. Μιλάμε για ζνα ςχολείο ανοιχτό, που ςτόχο ζχει να αναπτφξει 
ςυνεργαςίεσ με φορείσ, τθν τοπικι κοινωνία, άλλα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ ίδιασ βακμίδασ 
αλλά και τθσ επόμενθσ ι ακόμα και ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα. Εν κατακλείδι, θ φιλοςοφία 
και το όραμα τθσ ςχολικισ μονάδασ, ςυνοψίηεται ςτθν παρακάτω φράςθ: «Χαροφμενα παιδιά, 
μακαίνουν δθμιουργικά και δίνουν ςτον κόςμο «φτερά»!».  

 
 Άρθρο 1. Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ  

Ο Κανονιςμόσ, περιλαμβάνει όρουσ και κανόνεσ, κατανομι αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν, 
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, για όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι ϊςτε να 
διαμορφϊνεται ςτο ςχολείο ζνα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολφνει τθν 
απρόςκοπτθ, μεκοδικι και αποτελεςματικι λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυςκολίεσ και τα 
προβλιματα που προκφπτουν αντιμετωπίηονται από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ωσ 
προκλιςεισ και ευκαιρίεσ βελτίωςθσ, ανάπτυξθσ και ενδυνάμωςθσ παιδαγωγικϊν, διδακτικϊν, 
και άλλων πρακτικϊν. 

Βαςικοί ςτόχοι του Κανονιςμοφ είναι οι μακθτζσ/μακιτριεσ να διαμορφϊςουν τθν 
προςωπικότθτά τουσ, να διαπαιδαγωγθκοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο αναπτφςςοντασ 
δεξιότθτεσ οι οποίεσ ζχουν βαςικό και κυρίαρχο ρόλο ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και ταυτόχρονα 
αποτελοφν δεξιότθτεσ ηωισ, όπωσ θ δθμιουργικότθτα, ο αυτοζλεγχοσ, θ ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ, 
θ ςυνεργαςία, θ ενςυναίςκθςθ, θ αλλθλεγγφθ, ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ αλλθλοκατανόθςθ, θ 
αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, ο ςεβαςμόσ όλων ςε κοινοφσ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, θ 
περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, θ προςταςία τθσ υγείασ, κακϊσ και θ εδραίωςθ τθσ ιςότθτασ, τθσ 
αλλθλεγγφθσ και τθσ δθμοκρατίασ. 

Μζςω των ςυμφωνθμζνων αρχϊν/κατευκφνςεων του Κανονιςμοφ του Νθπιαγωγείου, 
επιδιϊκεται: 

 Να εξαςφαλίηεται ζνα υποςτθρικτικό πλαίςιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το 
εκπαιδευτικό ζργο και θ απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Να αναπτφςςεται κατάλλθλο κλίμα για τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του/τθσ κάκε 
μακθτι/μακιτριασ αλλά και όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Να διαςφαλίηεται θ ςωματικι και ψυχικι υγεία όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Να δθμιουργείται πλαίςιο ςυνκθκϊν για ουςιαςτικι μάκθςθ και εργαςία. 

 

 Άρθρο 2. Λειτουργία του χολείου  

I. Διδακτικό ωράριο 
Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του βαςικοφ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και του 

ολοιμερου νθπιαγωγείου, τα διαλείμματα, ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ανά διδακτικι ϊρα κακϊσ και θ 
ζναρξθ και λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ κακορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και αποφάςεισ  
του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινϊνονται ςτουσ γονείσ με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ με ςχετικό ζντυπο 
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και παράλλθλα αναρτϊνται ςτο ιςτολόγιο του Νθπιαγωγείου. 
Για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 το πρόγραμμα του ςχολείου, διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα 
o Πρωινι υποδοχι μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτο προαιρετικό τμιμα 7:45 – 8:15 
o Υποδοχι των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτο ςχολείο: 8.15- 8:30. 
o Λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ- αποχϊρθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν: 13:00 

Ολοήμερο πρόγραμμα 
o Ζναρξθ λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 13:00. 
o Λιξθ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 16:00. 
o Πρόωρθ αποχϊρθςθ από το Ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλζπεται. 

Προκειμζνου να διευκολυνκεί, κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, θ ομαλι προςαρμογι 
των μακθτϊν/τριϊν δφναται να εφαρμόηεται ευζλικτο ωράριο παραμονισ ςτο Νθπιαγωγείο κατά 
τισ πρϊτεσ δφο εβδομάδεσ λειτουργίασ (παρ. 7, άρκρο 2, Π.Δ. 79/2017). Επίςθσ, προβλζπεται θ 
μεταφορά ωραρίου εργαςίασ ςε απογευματινζσ ϊρεσ ζωσ δφο φορζσ κατά τθ διάρκεια του 
ςχολικοφ ζτουσ με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων για τθν οποία ο οικείοσ Διευκυντισ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (άρκρο 16, παρ. 10 Π.Δ. 79/2017). 

 
 

II. Προςζλευςη και αποχϊρηςη μαθητϊν/μαθητριϊν 
Θ ϊρα προςζλευςθσ των μακθτϊν και μακθτριϊν του Νθπιαγωγείου είναι 08:15 ζωσ 08:30 και 

οι μακθτζσ που ανικουν ςτθν πρωινι ηϊνθ, θ προςζλευςι τουσ είναι 7:45 -7:55 

Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ και θ καλά οργανωμζνθ και ελεγχόμενθ αποχϊρθςθ είναι απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ για τθν πραγματοποίθςθ του διδακτικοφ ζργου και τθν εφρυκμθ λειτουργία του 
ςχολείου γενικότερα και διαςφαλίηει τθν αςφάλεια των μακθτϊν και μακθτριϊν και του 
προςωπικοφ του ςχολείου.  

 Όλοι οι ςυνοδοί (γονείσ, κθδεμόνεσ, οικείοι αλλά και οι επαγγελματίεσ που ζχουν αναλάβει 
τθν μεταφορά των μακθτϊν/τριϊν) ζχουν τθν ευκφνθ τθσ προςζλευςθσ μζχρι τθν πόρτα, όπου οι 
εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν τα παιδιά. 

Για λόγουσ αςφαλείασ των μακθτϊν/μακθτριϊν αλλά και για τθν ομαλι λειτουργία του 
προγράμματοσ θ εξϊπορτα του ςχολείου κλειδϊνει ςτισ 8:30 ϊςτε να μθν παρακωλφεται το 
παιδαγωγικό ζργο του ςχολείου. 

Κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του νθπιαγωγείου, αν ζρκει κάποιοσ ςτο νθπιαγωγείο (γονζασ, 
υπάλλθλοσ του Διμου) κα πρζπει να επικοινωνιςει τθλεφωνικά (το τθλζφωνο του ςχολείου είναι 
αναρτθμζνο ςτθν εξϊπορτα). 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν αποχωροφν από το ςχολείο πριν τθ λιξθ 
του ωραρίου. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ 
ωραρίου (π.χ. αςκζνεια), ενθμερϊνεται ο γονζασ/κθδεμόνασ για να προςζλκει ςτο Σχολείο και να 
ςυνοδεφςει το παιδί ςτο ςπίτι του, αφοφ προθγουμζνωσ ςυμπλθρϊςει το ςχετικό ζντυπο 
(υπεφκυνθ διλωςθ). Εάν κάποιοσ γονζασ/κθδεμόνασ χρειαςτεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί 
του πριν τθ λιξθ των μακθμάτων, χρειάηεται να ενθμερϊςει εγκαίρωσ τθ Διεφκυνςθ του Σχολείου 
και να ςυμπλθρϊςει ςχετικό ζντυπο όπου κα αναγράφονται οι λόγοι (υπεφκυνθ διλωςθ).  

Αιτιματα γονζων και κθδεμόνων για πρόωρθ αποχϊρθςθ ι κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ 
μακθτϊν/τριϊν για λόγουσ ιατρικισ υποςτιριξθσ ι κεραπευτικισ παρζμβαςθσ, γίνονται δεκτά 
κατόπιν 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. 

Οι εκπαιδευτικοί υποδζχονται τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθν καγκελόπορτα τθσ αυλισ 
του ςχολείου και οι γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί αποχωροφν. Στθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ 
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όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ προςαρμογισ μποροφν οι γονείσ των μακθτϊν/τριϊν που ζχουν 
κάποιεσ δυςκολίεσ να παραμείνουν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου, βοθκϊντασ ςτθν ομαλι 
προςαρμογι του παιδιοφ τουσ.  

Κατά τθ διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν δεν παρευρίςκεται χωρίσ 
άδεια ςτον χϊρο του ςχολείου κανζνασ επιςκζπτθσ. 

 Θ ϊρα αποχϊρθςθσ των μακθτϊν και μακθτριϊν του Νθπιαγωγείου είναι 13:00 για το βαςικό 
πρωϊνό τμιμα και 16:00 για το προαιρετικό ολοιμερο τμιμα. Για τθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ 
κρίνεται αναγκαίο το ζνα τμιμα να αποχωρεί ςτθ 13:00 και το άλλο 13:05.  

  Οι γονείσ/κθδεμόνεσ και οι μεταφορείσ, προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι των 
μακθτϊν και των μακθτριϊν, παραμζνουν ζξω από τθν είςοδο του ςχολείου, χωρίσ να 
παρεμποδίηουν τθ διαδικαςία αποχϊρθςθσ, μζχρι να ανοίξουν οι πόρτεσ. Κάκε κακυςτζρθςθ 
ςτθν προςζλευςθ των ςυνοδϊν δθμιουργεί κινδφνουσ για τθν αςφάλεια των μακθτϊν/μακθτριϊν 
που παρακολουκοφν το ςχολικό πρόγραμμα και παρεμποδίηει τθ λειτουργία τθσ ςχολικισ 
μονάδασ. 

  Οι γονείσ οφείλουν να ενθμερϊςουν ζγκαιρα τισ εκπαιδευτικοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ςτείλουν άλλο ςυνοδό να παραλάβει το παιδί τουσ, που δεν αναφζρεται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ. 

 Σε περιπτϊςεισ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν, το ςχολείο με απόφαςθ Δθμάρχου ι 
Περιφερειάρχθ, δφναται να τροποποιιςει τθ διαδικαςία προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ ϊςτε να 
μειωκεί ςτο ελάχιςτο θ ζκκεςθ γονζων και μακθτϊν ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ δίχωσ να τεκεί ςε 
κίνδυνο θ αςφάλεια των μακθτϊν. 

 
III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

Το Νθπιαγωγείο εφαρμόηει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται από τισ εγκυκλίουσ 

του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεφεται από τον Σφλλογο Διδαςκόντων με ευκφνθ τθσ Προϊςταμζνθσ του 

Νθπιαγωγείου και υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθ Σ.Ε.Ε. και ζπειτα ςτον Προϊςτάμενο 

εκπαιδευτικϊν κεμάτων τθσ  Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Αττικισ. 

 
 

Άρθρο 3.χολική και Κοινωνική Ζωή  

Ι. Φοίτηςη 
Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτα Νθπιαγωγεία είναι υποχρεωτικι και εποπτεφεται από 

τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ο οποίοσ/θ οποία καταγράφει τισ κακθμερινζσ απουςίεσ και από 
τθν Προϊςταμζνθ που τισ καταχωρεί ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΥΠΑΙΘ. Θ ελλιπισ φοίτθςθ 
και μάλιςτα χωρίσ ςοβαρό λόγο, δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν πρόοδο των 
μακθτϊν/μακθτριϊν. Τθν ουςιαςτικι αλλά και τθν τυπικι ευκφνθ απζναντι ςτο ςχολείο και τθν 
πολιτεία για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν, φζρουν κατά το νόμο οι γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. 

II. Σχολικοί χϊροι- Ποιότητα Σχολικοφ χϊρου 
Το νθπιαγωγείο ςτεγάηεται ςε δθμόςιο κτιριο, και περιλαμβάνει 2 αίκουςεσ και βοθκθτικοφσ 

χϊρουσ (γραφείο, αίκουςα ολοιμερου, τουαλζτεσ αποκθκευτικοί χϊροι), με 2 αυλζσ και κιπουσ.  
Οι χϊροι του νθπιαγωγείου εςωτερικοί και εξωτερικοί ευνοοφν ωσ ζνα βακμό τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία, όμωσ εφόςον θ εκπαιδευτικι διαδικαςία εξελίςςεται και διαμορφϊνεται ςφμφωνα 
με τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ, κα ζπρεπε και οι χϊροι να προςαρμόηονται αντίςτοιχα, πράγμα που 
δεν ςυμβαίνει. Οι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν προςπάκειεσ να κάνουν αλλαγζσ, τροποποιιςεισ, 
ηθτϊντασ είτε τθ βοικεια τθσ Σχολικισ Επιτροπισ του Διμου ι του Συλλόγου γονζων του 
Νθπιαγωγείου. 

Κοινόσ ςτόχοσ όλων είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Ο ςεβαςμόσ ςτα περιουςιακά 
ςτοιχεία του Νθπιαγωγείου, τισ υποδομζσ, τον εξοπλιςμό αλλά και το φυςικό περιβάλλον του 
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ςχολείου αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Με το ίδιο 
ςκεπτικό υπάρχει φροντίδα για τθν τάξθ και τθν καλαιςκθςία ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ, κακϊσ 
είναι ο ιδιαίτεροσ χϊροσ, όπου παραμζνουν και εργάηονται μακθτζσ/μακιτριεσ και εκπαιδευτικοί 
πολλζσ ϊρεσ. Φροντίδα όλων είναι να διατθροφνται οι χϊροι κακαροί. Τεράςτια ςυμβολι ςε 
αυτό ζχει και θ υπεφκυνθ κακαριότθτασ του Νθπιαγωγείου, θ οποία για το ςχολικό ζτοσ που 
διανφουμε, βρίςκεται ςτο νθπιαγωγείο κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του, καλφπτοντασ 
κάποιεσ ϊρεσ.  

 
III. Διάλειμμα 

Κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ τα δφο πρωινά τμιματα  βγαίνουν ςε διαφορετικζσ αυλζσ  
διάλειμμα, προκειμζνου να μθν δθμιουργείται ςυνωςτιςμόσ, όπωσ ζχει κακοριςτεί από το 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ τα παιδιά του ενόσ τμιματοσ μποροφν να κάνουν χριςθ τθσ 
εξωτερικισ αυλισ μόνο κάτω από το κιόςκι.  

Το διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ και ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων όπου οι μακθτζσ και 
οι μακιτριεσ αλλθλεπιδροφν, παίηουν αρμονικά και για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι δυςκολία 
αντιμετωπίηουν απευκφνονται ςτισ εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτο προαφλιο. 

 
IV. Λειτουργία Ολοήμερου 

Το γεφμα των μακθτϊν/μακθτριϊν παραςκευάηεται ςτο ςπίτι με ευκφνθ των 
γονζων/κθδεμόνων τουσ. Θ νθπιαγωγόσ ςτο ολοιμερο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου, βοθκά και 
κακοδθγεί τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ϊςτε να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ που 
αφοροφν ςτθ διαδικαςία του γεφματοσ και να εξυπθρετοφνται αυτόνομα. Σε κάκε περίπτωςθ 
δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ μακθτζσ μζχρι να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ 
αυτοεξυπθρζτθςθσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χαλάρωςθσ οι μακθτζσ/τριεσ, χαλαρϊνουν, κοιμοφνται με τα 
προβλεπόμενα μζτρα που αφοροφν τθν πρόλθψθ τθσ πανδθμίασ (αποςτάςεισ, κακαριότθτα, 
απολφμανςθ κ. α.), ςτον εξωτερικό χϊρο που επικοινωνεί με τθν τάξθ. Υπάρχουν  ατομικά 
κρεβατάκια και ειδικά ςτρϊματα.  Οι γονείσ κάκε Δευτζρα φζρνουν τα ατομικά κλινοςκεπάςματα 
του κάκε μακθτι και τθν Παραςκευι τα παίρνουν ςπίτι για πλφςιμο. 

 

V. Σχολικό πρόγραμμα 
Θ φοίτθςθ ςτο Νθπιαγωγείο αποτελεί το πιο ςθμαντικό βιμα ςτθ ηωι του παιδιοφ για τθ 

μάκθςθ, τθν προςωπικι ανάπτυξθ και κοινωνικοποίθςι του. Οι μακθτζσ και μακιτριεσ 
παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία ςεβόμενοι 
τουσ κανόνεσ του ςχολείου, όπωσ διαμορφϊνονται από τουσ ίδιουσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 
τάξθσ, όπωσ και το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν και ςυμμακθτριϊν τουσ για μάκθςθ. 

Τα παιδιά μακαίνουν να ςυνεργάηονται, να δθμιουργοφν, να αλλθλεπιδροφν, να αυτενεργοφν 
και να είναι υπεφκυνα. Θ ςυνεργαςία μεταξφ γονζων/κθδεμόνων και εκπαιδευτικϊν ζχει κοινό 
ςτόχο τθν υγιι ανάπτυξθ παιδιϊν με ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα. 

 
VI. Συμπεριφορά - Δικαιϊματα – Υποχρεϊςεισ 

 

Η Προϊςταμζνη 

 Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των 
διδαςκόντων/διδαςκουςϊν και των μακθτϊν/μακθτριϊν και είναι υπεφκυνθ, ςε ςυνεργαςία με 
τισ εκπαιδευτικοφσ, για τθν ομαλι λειτουργία του ςχολείου. 

 Ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ 
εγκυκλίουσ και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του Σχολείου και τισ αρμοδιότθτεσ του 
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Συλλόγου Διδαςκόντων. 

 Λαμβάνει μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ παιδαγωγικϊν μζςων και εργαλείων, τθν καλι χριςθ 
τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ, τθ λειτουργικότθτα και τθν αντικατάςταςι τουσ, ςε περίπτωςθ φκοράσ. 

 Είναι υπεφκυνθ, μαηί με τισ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και αιςκθτικι των χϊρων 
του Νθπιαγωγείου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 Ζχει τθν ευκφνθ για τθ διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο, για τθν ανάπτυξθ 
αρμονικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 
Οι εκπαιδευτικοί 

 Εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ 
τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ και μζςα ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και με τθν 
κακοδιγθςθ των Στελεχϊν τθσ Εκπαίδευςθσ. 

 Προετοιμάηουν κακθμερινά και οργανϊνουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, εφαρμόηοντασ 
ςφγχρονεσ και κατάλλθλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τισ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 Συνεργάηονται με τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ, ςζβονται τθν προςωπικότθτά τουσ, καλλιεργοφν 
και εμπνζουν ς’ αυτοφσ, κυρίωσ με το παράδειγμά τουσ, δθμοκρατικι ςυμπεριφορά. 

 Μεριμνοφν για τθ δθμιουργία κλίματοσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ και ςυνεχοφσ και 
αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, και τουσ 
ενθμερϊνουν για τθ φοίτθςθ, τθ ςυμπεριφορά και τθν εξζλιξθ των παιδιϊν τουσ. 

 Φροντίηουν για τθν πρόοδο όλων των μακθτϊν /μακθτριϊν τουσ και τουσ προςφζρουν 
παιδεία διανοθτικι, θκικι και κοινωνικι. 

 Συμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ ενόσ ιρεμου, κετικοφ, ςυνεργατικοφ, ςυμπεριλθπτικοφ, 
εποικοδομθτικοφ ςχολικοφ κλίματοσ. 

 Ενδιαφζρονται για τισ ςυνκικεσ ηωισ των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ ςτθν οικογζνεια και ςτο 
ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψθ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 
πρόοδο και ςυμπεριφορά των μακθτϊν/μακθτριϊν τουσ και υιοκετοφν κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ 
ενζργειεσ, ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα. 

 Ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ και λιψθ 
αποφάςεων για κζματα που αφοροφν τουσ ίδιουσ και το ςχολείο και καλλιεργοφν τισ αρχζσ και το 
πνεφμα αλλθλεγγφθσ και ςυλλογικότθτασ. 

 Συνεργάηονται με τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικισ αγωγισ προκειμζνου να υποςτθριχκοφν οι 
μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ κακϊσ και οι οικογζνειζσ τουσ. 

 Συνεργάηονται με τθν Προϊςταμζνθ, τουσ γονείσ και τα αρμόδια Στελζχθ Εκπαίδευςθσ για τθν 
καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, ςεβόμενοι τθν 
προςωπικότθτα και τα δικαιϊματα των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 Ανανεϊνουν και εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ, ςχετικά με τισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ τόςο 
μζςω των διάφορων μορφϊν επιμόρφωςθσ, που παρζχονται κεςμικά από το ςφςτθμα τθσ 
οργανωμζνθσ εκπαίδευςθσ, όςο και μζςω τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ ι και τθσ 
αυτοεπιμόρφωςθσ. 

 

Οι μαθητζσ/μαθήτριεσ 

 Επιδεικνφουν ςεβαςμό, με τθ ςτάςθ τουσ, προσ κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ, ςυμμετζχουν ενεργά 
ςυνδιαμορφϊνοντασ τθν κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Απευκφνονται ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ και ςτθ Διεφκυνςθ του Σχολείου και ηθτοφν τθ 
βοικειά τουσ, για κάκε πρόβλθμα που τουσ απαςχολεί και τουσ δθμιουργεί εμπόδιο ςτθ ςχολικι 
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ηωι. 

 Προςζχουν ϊςτε να διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ και δείχνουν ενδιαφζρον για 
τθν υλικι περιουςία του ςχολείου. 

 Αποφεφγουν ρθτά τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε μορφισ βίασ (ςωματικι, λεκτικι ι 
ψυχολογικι). 

 Απευκφνονται ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό τμιματοσ,  

 Απευκφνονται ςτθν Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου. 

 Συμβάλλουν ςτθν υιοκζτθςθ αειφορικϊν πρακτικϊν, όπωσ θ ανακφκλωςθ υλικϊν. 

 Στισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ εκτόσ 
Νθπιαγωγείου ακολουκοφν τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και 
ευπρζπεια. 

 

Γονείσ και κηδεμόνεσ 

 Φροντίηουν ϊςτε το παιδί να ζρχεται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο ςχολείο και να 

ενθμερϊνουν ςε περίπτωςθ απουςίασ του. 

 Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ, ζντυπεσ ι θλεκτρονικζσ, ϊςτε να 

ενθμερϊνονται για κζματα λειτουργίασ του Σχολείου. 

 Συνεργάηονται αρμονικά ςε προςωπικό επίπεδο αλλά και μζςω του Συλλόγου Γονζων με τθ 

Διεφκυνςθ και τον Σφλλογο των Διδαςκόντων για κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ. 

 Ενθμερϊνουν ζγκαιρα και προςκομίηουν τα ςχετικά ζγγραφα, αν υπάρχουν, για κάκε ειδικό 

κζμα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά τουσ - κζματα υγείασ, ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ικανότθτεσ ι 

ανάγκεσ, κζματα οικογενειακισ και κοινωνικισ κατάςταςθσ - τα οποία μποροφν να επθρεάςουν 

τθν επίδοςθ, τθ φοίτθςθ και ςυμπεριφορά του παιδιοφ και ηθτοφν τθ ςυνδρομι του ςχολείου.  
VII. Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

Τα ηθτιματα μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολείο αποτελοφν αντικείμενο ςυνεργαςίασ 
των γονζων/κθδεμόνων με τθν εκπαιδευτικό υπεφκυνο τθσ τάξθσ, τθν Προϊςταμζνθ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ, το Σφλλογο Διδαςκόντων και τθ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, προκειμζνου να 
υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ του κζματοσ. Θ προςπάκεια όμωσ του 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ϊςτε να αποφευχκοφν ανεπικφμθτεσ ςυμπεριφορζσ, επικεντρϊνεται 
ςτθν τάξθ, όπου μακθτζσ και εκπαιδευτικοί, με βιωματικό τρόπο από τθν αρχι τθσ χρονιάσ 
ςυνδιαμορφϊνουν τουσ  κανόνεσ τθσ τάξθσ για να μπορεί να λειτουργιςει θ ομάδα ιςότιμα και 
δθμοκρατικά. Ο όροσ αυτισ τθσ ςυμφωνίασ είναι ότι όλα τα μζλθ, μακθτζσ και εκπαιδευτικοί 
οφείλουν να τθροφν όςα ςυμφωνικθκαν. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται από το Σχολείο 
για τθν όποια μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ. Θ ςτενι ςυνεργαςία ςχολείου-
γονζων/κθδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλθμζνθ. 

 
VIII. Καινοτόμεσ πρακτικζσ που ζχουν υιοθετηθεί ςτο Νηπιαγωγείο 

Το εκπαιδευτικό προςωπικό του ςχολείου ζχει υλοποιιςει πλθκϊρα καινοτόμων 
δραςτθριοτιτων, βαςιςμζνο κάκε χρόνο ςτισ ανάγκεσ και τθ ςφςταςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ. 
Τα προγράμματα αυτά ζχουν υλοποιθκεί ςε τοπικό (ςχολικά προγράμματα) εκνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο (EU codeweek). Τα καινοτόμα προγράμματα που υλοποιοφνται αυτό το 
ςχολικό ζτοσ είναι: 

υμμετοχή ςε εθνικά και διεθνή  Δίκτυα Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ: 
Bravo schools 
Οικολογικά Σχολεία (Πρόγραμμα για απορρίμματα) 
Ευρωπαϊκά προγράμματα ςυνεργαςιϊν eTwinning 
Eu Codeweek προγράμματα και δραςτθριότθτεσ STEM & STE(A)M 
Εργαςτήρια Δεξιοτήτων που αφοροφν τθν καλλιζργεια των δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα, μζςα 
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από 4 κεματικζσ ενότθτεσ που αφοροφν  το περιβάλλον, το ευ ηθν, τον εκελοντιςμό και τθν 
τεχνολογία. 

 
IX. Άλλα θζματα 
Εμβολιαςμόσ μαθητϊν/μαθητριϊν 

Σφμφωνα 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 Υγείασ ι άλλο ςτοιχείο από το 
οποίο αποδεικνφεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

 
     Διαχείριςη ατυχημάτων ή ενοφρηςησ 

Αν ςυμβεί ατφχθμα ςε μακθτι/μακιτρια θ υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ, προςφζρει τισ πρϊτεσ 
βοικειεσ και ταυτόχρονα ελζγχει τθ ςοβαρότθτα ι όχι του τραφματοσ ι χτυπιματοσ. Σε 
περίπτωςθ που κρίνει ότι χρειάηεται περαιτζρω περίκαλψθ, ενθμερϊνει τουσ γονείσ να 
παραλάβουν το παιδί τουσ. 

Σε περίπτωςθ ενοφρθςθσ, οι μακθτζσ/μακιτριεσ αλλάηουν μόνοι/νεσ ςτθν τουαλζτα των 
εκπαιδευτικϊν με ροφχα που ζχουν φροντίςει οι γονείσ να ζχουν μζςα ςτθν τςάντα των παιδιϊν 
τουσ, ι ζχουν αφιςει ςτο ςχολείο. Οι γονείσ οφείλουν να βοθκιςουν τα παιδιά τουσ να μάκουν 
να αυτοεξυπθρετοφνται. 

 
    Σχολικζσ εκδηλϊςεισ -δραςτηριότητεσ 

     Για  τθ φετινι ςχολικι χρονιά, οι ςχολικζσ εκδθλϊςεισ- γιορτζσ δε κα πραγματοποιθκοφν με 
τθ παρουςία γονζων, κθδεμόνων, με εξαίρεςθ τθν καλοκαιρινι γιορτι λιξθσ. Επίςθσ, όταν 
κάποιοσ/α μακθτισ/τρια   ζχει γιορτι ι γενζκλια δε κα επιτραπεί θ κοπι τοφρτασ και τα 
κεράςματα για τθν αποφυγι διαςποράσ τθσ πανδθμίασ.  
 
 Πρόληψη φαινομζνων βίασ και Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 

  H ανάπτυξθ κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα τθσ διαδικαςίασ 
πρόλθψθσ ι/και αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων βίασ, παρενόχλθςθσ, εξαναγκαςμοφ και ςχολικοφ 
εκφοβιςμοφ. Χαρακτθριςτικά του κετικοφ και υγιοφσ ςχολικοφ κλίματοσ είναι: ο αμοιβαίοσ 
ςεβαςμόσ, θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, θ προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με φορείσ, θ 
ςυνεργαςία του ςχολείου-οικογζνειασ, κ.ά. ΦΕΚ 491/9-2-2021 

      Οι εκπαιδευτικοί επιτελοφν ζργο υψθλισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Στο ζργο τουσ 
περιλαμβάνεται θ εκπαίδευςθ, θ διδαςκαλία και θ διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν/τριϊν. Ακόμθ 
ο ρόλοσ τουσ μζςα ςτθ ςχολικι κοινότθτα είναι θγετικόσ και θ επίδραςι τουσ κακοριςτικι.  Εκτόσ 
από τθ διδαςκαλία, διαπαιδαγωγοφν με το παράδειγμα και τθν κακθμερινι τουσ παρουςία και 
επομζνωσ οι υποχρεϊςεισ τουσ δεν περιορίηονται μόνο  ςτθν άρτια επιςτθμονικι τουσ κατάρτιςθ 
και ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ τουσ. Επεκτείνονται και πολφ πζρα από αυτά, 
όπωσ ςτθν ανάπτυξθ κετικοφ και υγιοφσ ςχολικοφ κλίματοσ. 

Στόχοσ του Σχολείου μασ είναι θ ςυνζργεια όλων όςων ζχουν τθ διοικθτικι και παιδαγωγικι 
ευκφνθ για τθ λειτουργία του, θ γόνιμθ ςυνεργαςία και θ αποτελεςματικότθτα ςτο πεδίο τθσ 
πρόλθψθσ, αλλά και τθσ αντιμετϊπιςθσ των φαινομζνων τθσ βίασ και του εκφοβιςμοφ.  
Θ προϊςταμζνθ  και οι εκπαιδευτικοί για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ Σχολικισ 
Βίασ/Εκφοβιςμοφ μποροφν:  

    1. Να εξθγοφν ςτουσ μακθτζσ τθν ζννοια και το περιεχόμενο των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ, 
ζτςι ϊςτε να κατανοοφν τθν αξία του ςεβαςμοφ ςτθ ηωι τουσ. Να δίνουν ζμφαςθ ςτθν 
κατανόθςθ όλων των δικαιωμάτων και ςτθν προςεκτικι ςτάκμιςι τουσ όταν αυτά ςυγκροφονται, 
ιδίωσ δε ςτα δικαιϊματα του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ, τθσ ελεφκερθσ ζκφραςθσ τθσ 
γνϊμθσ, εφόςον δεν προςβάλλει δικαιϊματα άλλων, ςτο δικαίωμα προςταςίασ από κάκε μορφι 
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ακζμιτθσ διάκριςθσ (λόγω φφλου, καταγωγισ, εμφάνιςθσ, κοινωνικισ προζλευςθσ κλπ) και βίασ, 
ςτο δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ και των προςωπικϊν 
δεδομζνων, ςτο δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν ενθμζρωςθ, κ.λπ. 

 2. Να αναπτφςςουν δράςεισ που καλλιεργοφν τθν ενςυναίςκθςθ και διευκολφνουν τθν 
προςζγγιςθ, ςυνεργαςία και τθ γεφφρωςθ τυχόν διαφορϊν μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν. 

 3. Να βοθκοφν τουσ μακθτζσ ςτθν επικοινωνία και ςτθ ςυνδιαμόρφωςθ κανόνων, που να 
διζπουν τισ ςχζςεισ τουσ και τρόπων επίλυςθσ ςυγκροφςεων και αντιμετϊπιςθσ επικετικϊν-
βίαιων ςυμπεριφορϊν. 

 4. Κακιερϊνονται πρακτικζσ ανοικτϊν ςυηθτιςεων, για κζματα που δθμιουργοφν 
προβλθματιςμό, ςτισ οποίεσ ακοφγονται και γίνονται ςεβαςτζσ οι απόψεισ όλων των μερϊν και 
επιδιϊκεται από κοινοφ θ εξεφρεςθ λφςεων που ικανοποιεί το αίςκθμα δικαίου.  

 5. Να δείχνουν πραγματικό ενδιαφζρον και εςτιαςμζνθ προςοχι ςε όςα ηθτιματα 
απαςχολοφν τουσ μακθτζσ τουσ. 

6. Να είναι διακζςιμοι για ατομικι επικοινωνία, όταν κάποιοι μακθτζσ κζλουν να μοιραςτοφν 
μαηί τουσ ζνα προβλθματιςμό τουσ, ζνα περιςτατικό ι ζνα ηιτθμα που τουσ απαςχολεί, ςε 
περιβάλλον που να προςτατεφει τθν ιδιωτικότθτα και το απόρρθτο. 
 Άρκρο 4. Επικοινωνία και Συνεργαςία Γονζων/Κθδεμόνων-Σχολείου  
Ι. Σημαςία τησ επικοινωνίασ και τησ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ 

Πολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του Νθπιαγωγείου και του κλίματοσ 
που δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν και με τον Σφλλογο Γονζων. Θ εμπιςτοςφνθ του 
παιδιοφ ςτο ςχολείο ενιςχφεται από τθ κετικι ςτάςθ των γονζων/κθδεμόνων προσ το Σχολείο και 
τον εκπαιδευτικό. 

Για οποιοδιποτε αίτθμά τουσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ απευκφνονται ςτθν εκπαιδευτικό τθσ 
τάξθσ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτι λφςθ ι ςυνεννόθςθ, απευκφνονται ςτθν 
Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου. 

 

ΙI. Διαδικαςίεσ ενημζρωςησ και επικοινωνίασ Σχολείου και γονζων/κηδεμόνων 
Οι ςυναντιςεισ για ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ 

προγραμματίηονται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων: 
o Στθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ, όπου λαμβάνει χϊρα ενθμζρωςθ για ηθτιματα που 

αφοροφν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 
o Γίνεται ενθμζρωςθ ςτουσ γονείσ για κζματα που αφοροφν ςτθν αγωγι και πρόοδο των 

μακθτϊν/μακθτριϊν και τθν πορεία των προγραμμάτων που υλοποιεί το νθπιαγωγείο μζςω 
των ςυναντιςεων που ζχουν οριςτεί από το Σφλλογο Διδαςκόντων. 

o Κάκε φορά που ο/θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ κρίνει αναγκαία μια ζκτακτθ ςυνάντθςθ. 
o Κατά τθν ενθμζρωςθ προόδου με το πζρασ κάκε τριμινου, όπου πραγματοποιείται 

παιδαγωγικι ςυνάντθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν, προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. 

o Επίςθσ, ορίςτθκε θ πρϊτθ Τρίτθ του μινα για το τμιμα 2 με υπεφκυνθ εκπαιδευτικό τθν κυρία 
Γεωργίου Κωνςταντίνα κατόπιν ραντεβοφ ωσ θμζρα ενθμζρωςθσ γονζων και τθν πρϊτθ Τετάρτθ  το 
τμιμα 1 τθσ υπεφκυνθσ εκπαιδευτικοφ κυρίασ Πατςιαβοφρα Δζςποινασ επίςθσ με ραντεβοφ. Όταν 
αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί δια ηϊςθσ, κα υλοποιοφνται οι ςυναντιςεισ μζςω τθσ 
πλατφόρμασ Webex 

Θ είςοδοσ των γονζων/κθδεμόνων ςτο ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο κατά τισ 
προβλεπόμενεσ ϊρεσ ςυναντιςεων με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων.  

Οι γονείσ-κθδεμόνεσ οφείλουν να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ και να 
ενθμερϊνουν άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ για κάκε αλλαγι, ϊςτε το Νθπιαγωγείο να ζχει τα 
ιςχφοντα τθλζφωνά τουσ και τισ ζγκυρεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ για τθν αποςτολι 
ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων ι/και υπεφκυνων δθλϊςεων για τθν πραγματοποίθςθ 
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εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων/δράςεων/εκδθλϊςεων κ.λπ.. Επίςθσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ κα πρζπει 
τακτικά να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Νθπιαγωγείου, ι να αξιοποιοφν κάκε πρόςφορο 
μζςο επικοινωνίασ που παρζχεται από το Νθπιαγωγείο και να ενθμερϊνονται για τα κζματα του 
Νθπιαγωγείου. Τζλοσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να ζχουν 
φροντίςει είτε οι ίδιοι ι πρόςωπα που ζχουν εξουςιοδοτιςει να είναι άμεςα διακζςιμοι. 

 

ΙΙΙ. Σφλλογοσ Γονζων και Κηδεμόνων 
Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν κάκε Σχολείου ςυγκροτοφν τον Σφλλογο  
Γονζων & Κθδεμόνων, που φζρει  και τθν επωνυμία του ςχολείου και ςυμμετζχουν αυτοδικαίωσ 
ςε αυτόν. Ο Σφλλογοσ Γονζων & Κθδεμόνων είναι ζνασ ςθμαντικόσ κεςμόσ, αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σχολικισ Κοινότθτασ και για αυτό είναι ςθμαντικι θ ςυμμετοχι όλων 
των γονζων/κθδεμόνων. Βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τθν Προϊςτάμενθ, τον Σφλλογο 
Διδαςκόντων του ςχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ του οικείου 
Διμου. Συγκεκριμζνα, ςτο ςχολείο μασ υπάρχει ο Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων 2ου 
Δθμοτικοφ Σχολείου Λαυρίου, 2ου &4ου Νθπιαγωγείου Λαυρίου.  

 
IV. Σχολικό Συμβοφλιο 

Σε κάκε ςχολικι μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβοφλιο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν δφο 
εκπρόςωποι του Συλλόγου Διδαςκόντων, ζνασ εκπρόςωποσ από το  Διοικθτικό Συμβοφλιο του 
Συλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων  και δφο  εκπρόςωποι τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Ζργο του 
Σχολικοφ Συμβουλίου είναι θ ςυμβολι του ςτθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ. Το Σχολικό Συμβοφλιο λειτουργεί ςυνεργατικά και προτείνει παρεμβάςεισ για 
τθν επίλυςθ κεμάτων που αφοροφν ςτθν υγιεινι, ςτθν αςφάλεια και ςτθν πρόλθψθ ατυχθμάτων 
ςτον ςχολικό χϊρο κακϊσ και ςε ηθτιματα βελτίωςθσ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ του 
Νθπιαγωγείου. 

 

V. Η ςημαςία τησ ςυνζργειασ όλων 
Ζνα ανοιχτό ςτθν κοινωνία, ςυνεργατικό και δθμοκρατικό ςχολείο ζχει ανάγκθ από τθ 

ςφμπραξθ όλων των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ − μακθτϊν/μακθτριϊν, εκπαιδευτικϊν, 

Προϊςταμζνθσ, Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, Σχολικισ Επιτροπισ, Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ − 

προκειμζνου να επιτφχει ςτθν αποςτολι του. Ο Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων 2ου Δθμοτικοφ 

Σχολείου Λαυρίου, 2ου & 4ου Νθπιαγωγείου Λαυρίου, ζχει ςυντάξει καταςτατικό, όπου μπορεί ο 

οποιοςδιποτε να αναηθτιςει απευκυνόμενοσ ςτα μζλθ του Συλλόγου και ςτθν Πρόεδρο.  

 Άρθρο 5: Πολιτική του ςχολείου προςταςίασ από πιθανοφσ κινδφνουσ  

Αντιμετϊπιςη ζκτακτων αναγκϊν 
Οι φυςικζσ καταςτροφζσ παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ τα τελευταία χρόνια με ποικίλεσ 

ςυνζπειεσ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Οι ςχολικζσ μονάδεσ, ωσ λειτουργικοί χϊροι 

φιλοξενίασ και δραςτθριοποίθςθσ ευάλωτθσ ομάδασ του πλθκυςμοφ, απαιτοφν αυξθμζνο βακμό 

ετοιμότθτασ ζναντι των κινδφνων αυτϊν. 

Θ απρόβλεπτθ ι περιςταςιακι κρίςθ είναι αυτι που ςυνδζεται ευκζωσ με τθν ανάγκθ 
εκπόνθςθσ ενόσ ςχεδίου διαχείριςισ τθσ. Τα κρίςιμα ςυμβάντα χριηουν ζγκαιρων και ζγκυρων 
ενεργειϊν ανταπόκριςθσ. Θ ζγγραφθ και οργανωμζνθ αποτφπωςθ αυτϊν, ςε επίπεδο ςχολικισ 
μονάδασ, ςυνιςτά το πρωτόκολλο - ςχζδιο διαχείριςθσ κρίςεων. Τα οφζλθ ενόσ τζτοιου ςχεδίου 
ζγκεινται ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ και τθσ ψυχικισ υγείασ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του ςχολείου: 
Οι φάςεισ του ςχεδίου υλοποίθςθσ τθσ διαχείριςθσ κρίςεων είναι οι εξισ: 
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1. Προςδιοριςμόσ τθσ κρίςθσ - γεγονότοσ (π.χ. πλθμμφρα, πυρκαγιά). 

2. Επίπεδο αντιμετϊπιςθσ. 

3. Ειδοποίθςθ - ενθμζρωςθ όςων εμπλζκονται ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ. 

4. Επιλογι τρόπου και πλαιςίου ενθμζρωςθσ των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν και φορζων, των 

γονζων και κθδεμόνων. 

5. Αξιολόγθςθ διαχείριςθσ τθσ κρίςθσ. 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι, πρζπει ςε κάκε ςχολικι μονάδα να δθμιουργθκεί μια Ομάδα 

Διαμόρφωςθσ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων, που ςυνικωσ είναι ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων με 

επικεφαλισ τθν Προϊςταμζνθ και αρχικϊσ να αναπτυχκεί ζνα γενικό ςχζδιο προετοιμαςίασ του 

ςχολείου για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων. 

Για τθν προςταςία από ςειςμοφσ και ακραία φυςικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το 
Σχζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ 
χρονιάσ και υλοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

Θ  Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ και ςε ςυνεργαςία με τον 
Σφλλογο Διδαςκόντων, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν 
αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. Επίςθσ, ενθμερϊνουν τουσ 
μακθτζσ/μακιτριεσ για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των 
φαινομζνων αυτϊν. 

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ κρίςθσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ παραδίδονται μόνο ςτουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ ι ςτα πρόςωπα που οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν ορίςει γραπτϊσ για τθν 
παραλαβι των μακθτϊν/τριϊν από τθ ςχολικι μονάδα. 

Τζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι εκπαιδευτικοί, 
μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ, Προϊςτάμενοι/Προϊςτάμενεσ 
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε 
αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κ.λ.π. για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ. 

 
Χϊροσ ςυγκζντρωςησ ςε περίπτωςη ανάγκησ 
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Ειδικό ςχζδιο αποχώρηςησ λόγω ζκτακτων ςυνθηκών 

Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί ςχζδιο 
διαφυγισ και πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 

 

 Άρθρο 6: Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ- Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ τησ εφαρμογήσ του  

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ ςφγχρονεσ 
παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Θ τιρθςι του από όλουσ τουσ παράγοντεσ του ςχολείου 
(μακθτζσ/μακιτριεσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, βοθκθτικό προςωπικό) με αμοιβαίο 
ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του 
Νθπιαγωγείου. Είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το ςχολείο να οικοδομιςει για να 
πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά του. 

Θζματα που ανακφπτουν ςτθν εκπαιδευτικι κακθμερινότθτα και δεν προβλζπονται από τον 
Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ από τθν Προϊςταμζνθ και το Σφλλογο 
Διδαςκόντων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και τθν κείμενθ εκπαιδευτικι 
νομοκεςία, ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ με όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν ενθμερϊνονται με κάκε πρόςφορο μζςο, 
ζντυπο ι θλεκτρονικό, ςχετικά με τον κανονιςμό του Νθπιαγωγείου. 

 

Λαφριο , 10 Σεπτεμβρίου  2022 

                                                Θ Προϊςταμζνθ 
                                                                                                                                 
 

                                                                                    Παναγιϊτα Πλαςτιρα 
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