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Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

 
Ειςαγωγι  

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 προςαρμοςμζνο ςτισ 
ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του Νθπιαγωγείου και τα χαρακτθριςτικά τθσ 
τοπικισ ςχολικισ και ευρφτερθσ κοινότθτασ 

 

Σφνταξθ, ζγκριςθ και τιρθςθ του Κανονιςμοφ. 
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάςςεται φςτερα από ειςιγθςθ 

τθσ Προϊςταμζνθσ του Νθπιαγωγείου, με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν του 
Συλλόγου Διδαςκόντων, των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συλλόγου 
Γονζων και Κθδεμόνων κακϊσ και εκπροςϊπου του Διμου. Εγκρίνεται από τθ 
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του 
ςχολείου κακϊσ και από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 

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 ςτον ιςτότοπο του Νθπιαγωγείου, εφόςον 
υπάρχει. 

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. 
 

 

Άξονασ 1. Προςζλευςθ – παραμονι ςτο Σχολείο και αποχϊρθςθ από αυτό.  

Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτο Νθπιαγωγείο κακϊσ και θ 
τακτικι και ανελλιπισ φοίτθςθ αποτελοφν βαςικά ςτοιχεία τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ. Οι μακθτζσ / μακιτριεσ δεν επιτρζπεται να αποχωριςουν από το 
Σχολείο πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων, χωρίσ άδεια. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ 
ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ, κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου (π.χ. αςκζνεια), 
ενθμερϊνεται ο γονζασ/κθδεμόνασ για να παραλάβει το παιδί του.  
      Θ φοίτθςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτα Νθπιαγωγεία είναι υποχρεωτικι και 



εποπτεφεται από τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, θ οποία καταγράφει τισ κακθμερινζσ 
απουςίεσ και από τθν Προϊςτάμενθ που τισ καταχωρίηει 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.  
 
 
 

Διδακτικό ωράριο νθπιαγωγείου 
Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του βαςικοφ υποχρεωτικοφ 

προγράμματοσ, 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 και παράλλθλα αναρτϊνται 
ςτθν ιςτοςελίδα του Νθπιαγωγείου, εφόςον υπάρχει. 

Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 το πρόγραμμα του ςχολείου, διαμορφϊνεται 
ωσ εξισ: 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα 
o Υποδοχι των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτο ςχολείο: 8.15-8:30. 
o Λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ-αποχϊρθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν: 

13:00 
(Ζχουν ςυηθτθκεί και λθφκεί πρακτικά μζτρα για τθν αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ 

κατά τθν προςζλευςθ και αποχϊρθςθ από το Νθπιαγωγείο) 
Διάλειμμα 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ βγαίνουν ςτο 
προαφλιο, όπωσ ζχει κακοριςτεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.  

Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ τα νιπια παραμζνουν ςτα τμιματά τουσ. 
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. 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπεται κανζνασ ανιλικοσ ι 
ενιλικοσ να παρακολουκεί, να ςυνομιλεί ι να δίνει αντικείμενα ςε μακθτζσ και 
μακιτριεσ του ςχολείου από τα κάγκελα του προαφλιου χϊρου. 

Ζχει υποχρζωςθ να βρίςκεται ςτο προαφλιο θ νθπιαγωγόσ του τμιματοσ και  
θ εκπαιδευτικόσ του τμιματοσ ζνταξθσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια του διαλείμματοσ. 

 
Προςζλευςθ και αποχϊρθςθ μακθτϊν/μακθτριϊν 

 
Θ ϊρα προςζλευςθσ των μακθτϊν και μακθτριϊν του Νθπιαγωγείου είναι 

08:15 ζωσ 08:30.  

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. 

Για λόγουσ αςφαλείασ των μακθτϊν/μακθτριϊν αλλά και για τθν ομαλι 



λειτουργία του  προγράμματοσ οι πόρτεσ των δφο τμθμάτων του νθπιαγωγείου 
κλείνουν ςτισ 8:30 ϊςτε να μθν παρακωλφεται το παιδαγωγικό ζργο του 
ςχολείου. 

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). 

Οι εκπαιδευτικοί υποδζχονται τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτισ δφο  
ειςόδουσ του Σχολείου και οι γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί αποχωροφν. Κατά τθ 
διάρκεια του χρόνου προςζλευςθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν δεν παρευρίςκεται 
χωρίσ άδεια ςτον χϊρο του ςχολείου κανζνασ επιςκζπτθσ. 

Σε περίπτωςθ που για ςοβαρό λόγο κα υπάρξει κακυςτζρθςθ ςτθν ϊρα 
προςζλευςθσ ενόσ μακθτι, οφείλουν οι γονείσ να ενθμερϊςουν εγκαίρωσ τθ 
διεφκυνςθ, για να μθν διαταράςςεται το πρόγραμμα δραςτθριοτιτων του 
νθπιαγωγείου. Παρομοίωσ και ςτθν περίπτωςθ που για ζκτακτο λόγο, χρειαςτεί 
να επιςκεφκεί κάποιοσ γονιόσ το Νθπιαγωγείο τισ ϊρεσ λειτουργίασ του.  

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι των μακθτϊν 
και των μακθτριϊν, παραμζνουν ζξω από τισ ειςόδουσ του ςχολείου, χωρίσ να 
παρεμποδίηουν τθ διαδικαςία αποχϊρθςθσ. 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. Τα νιπια παραδίνονται μόνο 
ςτουσ αναγραφόμενουσ ενιλικεσ ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ 
προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ που ςυμπλιρωςαν οι γονείσ του κατά τθν εγγραφι 
τουσ. Θ ευκφνθ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν μετά το ωράριο λειτουργίασ 
ανικει αποκλειςτικά ςτον γονζα ι κθδεμόνα. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ είναι 
υποχρεωμζνοι να γνωρίηουν το ωράριο του νθπιαγωγείου. Σε περιπτϊςεισ 
δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν, το ςχολείο 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. 
 
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 
ςτον Προϊςτάμενο εκπαιδευτικϊν κεμάτων τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

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, άρκρο2, Π.Δ.79/2017). Επίςθσ, προβλζπεται θ μεταφορά 



ωραρίου εργαςίασ ςε απογευματινζσ ϊρεσ ζωσ δφο φορζσ κατά τθ  διάρκεια του 
ςχολικοφ ζτουσ για τθν οποία ενθμερϊνονται θ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ 
Ζργου και ο Προϊςτάμενοσ εκπαιδευτικϊν κεμάτων (άρκρο16, παρ.10 
Π.Δ.79/2017). 

Οι θμζρεσ που το νθπιαγωγείο δεν κα λειτουργεί , κακϊσ και οι τυχόν 
διαφοροποιιςεισ ςτο κακθμερινό ωράριο λειτουργίασ του, κα ςασ 
γνωςτοποιοφνται ζγκαιρα από τθ  Διεφκυνςθ, με ςχετικό ενθμερωτικό 
ςθμείωμα. 

 

Άξονασ 2. Συμπεριφορά μακθτϊν/τριϊν – Παιδαγωγικόσ Ζλεγχοσ (Διαχείριςθ 
τάξθσ)  

 
Δθμοκρατικι ςυμπεριφορά- κανόνεσ του ςχολείου- ιςότιμθ ςυμμετοχι 
ςτθ ηωι  του Σχολείου- ςεβαςμόσ ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό, ςτθ ςχολικι 
περιουςία, ςτον ςυμμακθτι/τθ ςυμμακιτρια. 

   
  Η Προϊςταμζνθ 
 

 Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των 
διδαςκόντων /διδαςκουςϊν και των μακθτϊν/μακθτριϊν και είναι 
υπεφκυνθ, ςε ςυνεργαςία με τουσ 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 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. 

 Ενθμερϊνει τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ για τυχόν αλλαγζσ ςτο 
ωρολόγιο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου. 

Οι εκπαιδευτικοί 

 Κακοδθγοφν τουσ μακθτζσ ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τθσ 
προςχολικισ εκπαίδευςθσ, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ 
και με τθν υποςτιριξθ 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  και ςυνδιαμορφϊνουν μαηί με τουσ μακθτζσ 



και τισ μακιτριεσ, το ςυμβόλαιο τθσ τάξθσ. 

 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 μακθτζσ/μακιτριεσ 

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

 Προςπακοφν να λφνουν τισ αντικζςεισ ι διαφωνίεσ με διάλογο. Σε 
περιπτϊςεισ που γίνονται αποδζκτεσ ι παρατθρθτζσ βίαιθσ λεκτικισ, 
ψυχολογικισ ι και ςωματικισ ςυμπεριφοράσ, ενεργοφν άμεςα και 



ακολουκοφν τα παρακάτω βιματα: 

1. Συηθτοφν άμεςα και ειρθνικά με όποιον ζχουν διαφορά. 
2. Απευκφνονται ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό τμιματοσ. 
3. 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. 

 Τα νιπια ζχουν ςυγκεκριμζνθ ϊρα για φαγθτό, διάλειμμα, ατομικζσ και 
ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Επιδεικνφουν ςεβαςμό ςτα προςωπικά αντικείμενα των ςυμμακθτϊν τουσ. 
Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπονται είδθ αξίασ και παντόσ είδουσ 
αντικείμενα που θ χριςθ τουσ μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο τθν ςωματικι 
ακεραιότθτα των μακθτϊν. 

 

Γονείσ και κθδεμόνεσ 
- 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, και 
ενθμερϊνονται για κζματα λειτουργίασ του Σχολείου. 
- Συνεργάηονται αρμονικά ςε προςωπικό επίπεδο με τθ Διεφκυνςθ και τον 
Σφλλογο των Διδαςκόντων για κζματα που αφοροφν τουσ, τισ 
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. 
 
Πρακτικζσ διαχείριςθσ τάξθσ  
     Τα ηθτιματα διαχείριςθσ τάξθσ ςτο ςχολείο αποτελοφν αντικείμενο 
ςυνεργαςίασ των γονζων/κθδεμόνων με τθν εκπαιδευτικό υπεφκυνο τθσ τάξθσ, 
τθν Προϊςταμζνθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, τον Σφλλογο Διδαςκόντων και τθν 
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι 
παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ του κζματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ και πριν από 
οποιαδιποτε απόφαςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ τθσ 
προςωπικότθτασ και των δικαιωμάτων του παιδιοφ. Οι ςωματικζσ ποινζσ δεν 
επιτρζπονται. 
     Το ςχολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί ζτςι ϊςτε οι 
μακθτζσ και μακιτριεσ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε πράξθ τουσ ζχει 
ςυνζπειεσ, να μάκουν να αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ των επιλογϊν τουσ και να 
γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ. Αν θ ςυμπεριφορά του μακθτι και τθσ μακιτριασ δεν 
εναρμονίηεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από τθν τιρθςθ του 
εςωτερικοφ κανονιςμοφ του ςχολείου, τότε αντιμετωπίηει τον παιδαγωγικό 
ζλεγχο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ψυχολογίασ και παιδαγωγικισ που διζπουν 
τθν θλικία του. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται από το Σχολείο για τθν 



ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ. Θ ςτενι ςυνεργαςία ςχολείου-
γονζων/κθδεμόνων είναι αναγκαία και επιβεβλθμζνθ. 
       Θ προςοχι και θ αυςτθρι τιρθςθ των οδθγιϊν του νθπιαγωγείου 
επιβάλλεται και για λόγουσ αςφαλείασ των μακθτϊν μασ. Οι μακθτζσ που δεν 
ςζβονται τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ κα κεωροφνται ότι 
διαπράττουν ςχολικό παράπτωμα και κα γίνονται διακριτικζσ προςωπικζσ 
επιςθμάνςεισ. 
 

 

Άξονασ 3. Πρόλθψθ 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 με τθν οικογζνεια, κ.ά. 
      Στο Νθπιαγωγείο μασ λειτουργεί Τμιμα Ζνταξθσ και κάκε Τετάρτθ μασ 
επιςκζπτονται Σχολικι ψυχολόγοσ και Κοινωνικι Λειτουργόσ (ΕΔΕΑΥ). Για τον 
ρόλο τθσ ΕΔΕΑΥ ενθμερϊκθκαν εγγράφωσ οι γονείσ από τθν αρχι τθσ ςχολικισ 
χρονιάσ, κι ζτςι κάποιοι  που  χρειαηόταν περαιτζρω ενθμζρωςθ ι βοικεια, 
ςυναντικθκαν και ςυηιτθςαν για το πρόβλθμα που τουσ ανθςυχεί  και ξεκίνθςε 
θ ςυνεργαςία μαηί τουσ.  
     Επίςθσ ενθμερϊκθκαν και για τθν ςυνεργαςία μασ με το ΚΕΣΥ Αιτωλ/νίασ και 
τθν βοικεια που μασ προςφζρει όταν κάποιο παιδί χρειάηεται περαιτζρω 
υποςτιριξθ και αξιολόγθςθ. 
     Παράλλθλα θ 6θ Μαρτίου, που ζχει κακιερωκεί ωσ Πανελλινια Σχολικι Θμζρα 
κατά τθσ Βίασ ςτο ςχολείο, είναι μία πολφ καλι αφορμι για εκπαιδευτικοφσ, 
νιπια και γονείσ να πραγματοποιθκοφν προγράμματα πρόλθψθσ ενάντια ςτθ 
ςχολικι βία και τον εκφοβιςμό με αξιοποίθςθ του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ 
Σπουδϊν και των διακεματικϊν δραςτθριοτιτων. 
Πρόκεςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικι μονάδασ είναι θ πραγματοποίθςθ 
εκδιλωςθσ ςχετικισ με το κζμα τθσ ςχολικισ βίασ και του εκφοβιςμοφ ςτα 
πλαίςια ευαιςκθτοποίθςθσ των γονζων-κθδεμόνων αλλά και διάχυςθσ των 
δράςεων ςτθν τοπικι κοινωνία. 
     Σε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, το πιο ςθμαντικό για τθν αποφυγι τζτοιων 
φαινομζνων βίασ ι ςχολικοφ εκφοβιςμοφ είναι θ καλι επικοινωνία και 
ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν με το οικογενειακό περιβάλλον των νθπίων για 
να αναπτυχκεί ςτα παιδιά το ςυναίςκθμα τθσ ενςυναίςκθςθσ και τθσ αποδοχισ 
τθσ διαφορετικότθτασ. 
  

Άξονασ 4. Σχολικζσ εκδθλϊςεισ - δραςτθριότθτεσ  
 
     Το Σχολείο 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. Οι ενδοςχολικζσ 



εκδθλϊςεισ, οι ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και θ ςυμμετοχι ςε καινοτόμα ςχολικά 
προγράμματα πρζπει να γίνονται με πρωτοβουλίεσ, ιδζεσ και ευκφνθ των ίδιων 
των μακθτϊν/μακθτριϊν, διότι ζτςι αυτοί/αυτζσ αιςκάνονται 
υπεφκυνοι/υπεφκυνεσ, αναδεικνφουν τισ ικανότθτζσ τουσ, τισ κλίςεισ τουσ, τα 
ενδιαφζροντά τουσ και το ταλζντο τουσ. 

 
      Το Νθπιαγωγείο μασ δθλϊνει πρόκυμο να ςυμμετάςχει ςε εκδθλϊςεισ, 
δραςτθριότθτεσ και καινοτόμα ςχολικά προγράμματα που βαςίηονται ςτο 
ΔΕΠΠΣ, εφόςον οι ςυνκικεσ λόγω τθσ πανδθμία το επιτρζψουν. 
 
Τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά (2021-2022) το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κα 
περιλαμβάνει εργαςτιρια δεξιοτιτων τρεισ(3) ϊρεσ τθν εβδομάδα κακϊσ και 
δφο (2) ϊρεσ διδαςκαλία Αγγλικϊν. 
 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ… (ΠΔ  79) 
Οι προγραμματιςμζνεσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ με βάςθ τισ κεματικζσ ενότθτεσ 
και τα εργαςτιρια δεξιοτιτων αφοροφν το πάρκο τθσ πόλθσ μασ, τθ Δθμοτικι 
βιβλιοκικθ, τθ λαϊκι αγορά ι το πλθςιζςτερο ςοφπερ μάρκετ και μια ςχολικι 
μονάδα ι κζντρο ειδικισ αγωγισ. 
      
Εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ…  
Οι προγραμματιςμζνεσ γιορτζσ αναφζρονται ςτισ δφο εκνικζσ γιορτζσ , ςτα 
Χριςτοφγεννα και ςτθν τελετι λιξθσ των μακθμάτων το καλοκαίρι, ςτθν γιορτι 
των Τριϊν Ιεραρχϊν και τθσ επετείου του Πολυτεχνείου. 
 

Τα παραπάνω (Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και Εορταςτικζσ ) κα πραγματοποιθκοφν κατά το 
μζροσ που δεν τα ρυκμίηουν αντίκετα οι οδθγίεσ του ΕΟΔΥ, οι Υπουργικζσ Αποφάςεισ και 
Εγκφκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ. ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ του Covid-19. 

 
 

Άξονασ 5. Συνεργαςία ςχολείου – οικογζνειασ – Συλλόγου Γονζων και 
Κθδεμόνων  
 
 
     Το Σχολείο πρζπει να βρίςκεται ςε αγαςτι ςυνεργαςία με τθν οικογζνεια του 
μακθτι/τθσ μακιτριασ, με τον Σφλλογο Γονζων/Κθδεμόνων και Φορζων, των 
οποίων όμωσ ο ρόλοσ πρζπει να είναι διακριτόσ. Κάκε φορά που δθμιουργείται 
κζμα το οποίο ςχετίηεται με ςυγκεκριμζνο μακθτι/ςυγκεκριμζνθ μακιτρια, ο 
πρϊτοσ που κα πρζπει να ενθμερωκεί ςχετικά είναι ο γονζασ/κθδεμόνασ, ο 
οποίοσ κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με το Σχολείο. 
 
Διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ Σχολείου και γονζων/κθδεμόνων 

Οι ςυναντιςεισ για ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ προγραμματίηονται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων: 
o Στθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ και κατά το μινα Σεπτζμβριο, όπου 

λαμβάνει χϊρα ενθμζρωςθ για ηθτιματα που αφοροφν ςτθν εφρυκμθ 
λειτουργία του ςχολείου. Φζτοσ κα ενθμερωκοφν επιπρόςκετα ςχετικά με 



τθν εφαρμογι των εργαςτθριϊν δεξιοτιτων και τθν ειςαγωγι τθσ αγγλικισ 
γλϊςςασ ςτο νθπιαγωγείο. Επιπλζον ζχουν ςχεδιαςτεί να 
πραγματοποιθκοφν προςωπικζσ ςυναντιςεισ γονζων και εκπαιδευτικϊν για 
τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ και καλφτερθ γνωριμία των ςυμμετεχόντων 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

o Μια φορά τουλάχιςτον τον μινα, από τθν εκπαιδευτικό του τμιματοσ, για 
κζματα που αφοροφν ςτθν αγωγι και πρόοδο των μακθτϊν/μακθτριϊν. 
Ζχει προςδιοριςτεί θ τελευταία Παραςκευι κάκε μινα ωσ θμζρα 
ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ μετά το πζρασ του διδακτικοφ ωραρίου. Οι 
ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ ζχουν αναρτθκεί ςτο bog του 
νθπιαγωγείου.  

o Κάκε φορά που θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ κρίνει αναγκαία μια ζκτακτθ 
ςυνάντθςθ. 

o Κατά τθν ενθμζρωςθ προόδου με το πζρασ κάκε τριμινου, όπου 
πραγματοποιείται παιδαγωγικι ςυνάντθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ του τμιματοσ 
με τουσ γονείσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, προκειμζνου να ενθμερωκοφν για 
τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ ζχουν 
αναρτθκεί ςτο bog του νθπιαγωγείου. 

Θ είςοδοσ των γονζων/κθδεμόνων ςτον 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 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. 

 

Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων 
      Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν κάκε Σχολείου ςυγκροτοφν 
τον Σφλλογο Γονζων & Κθδεμόνων, που φζρει 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 Προϊςταμζνθ, τον Σφλλογο Διδαςκόντων του 
ςχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ του οικείου Διμου.  
     Στθ δικι μασ ςχολικι μονάδα δεν υπάρχει ςυγκροτθμζνοσ Σφλλογοσ Γονζων 
και Κθδεμόνων. Θα γίνει προςπάκεια ςυγκρότθςθσ. Ωςτόςο λόγω των δυςμενϊν 
ςυνκθκϊν ίςωσ θ προςπάκεια δεν ευοδωκεί. Παρόλα ταφτα κα οριςτεί κάποιοσ 
εκπρόςωποσ των γονζων ζπειτα από διαλογικι ςυηιτθςθ και πλειοψθφικι 
ςυμμετοχι για να διεκπεραιϊνει τισ υποχρεϊςεισ και να μετζχει ςε αποφάςεισ 
που αφοροφν κζματα τθσ ςχολικισ μονάδασ.   

 
Σχολικό Συμβοφλιο 



      Σε κάκε ςχολικι μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβοφλιο, ςτο οποίο 
ςυμμετζχουν ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων, το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου 
Γονζων & Κθδεμόνων και ο εκπρόςωποσ 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.  
Θ ςυνεργαςία με τον πρόεδρο τθσ ςχολικισ επιτροπισ του διμου είναι άκρωσ 
υποςτθρικτικι. Ανταποκρίκθκε άμεςα και αποτελεςματικά ςτο αίτθμα τθσ 
ςχολικισ μονάδασ για βάψιμο όλων των εςωτερικϊν χϊρων του νθπιαγωγείου. 

 

Η ςθμαςία τθσ 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. 

 
 

Άξονασ 6. Ποιότθτα του ςχολικοφ χϊρου  
 

         Ζνασ από τουσ ςτόχουσ του Σχολείου  είναι θ καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ τθσ 
ευκφνθσ ςτουσ μακθτζσ/ςτισ μακιτριεσ 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. Φροντίδα όλων είναι 
να διατθροφνται οι χϊροι κακαροί. Τεράςτια ςυμβολι ςε αυτό ζχει και θ 
υπεφκυνθ κακαριότθτασ του Νθπιαγωγείου. Φκορζσ, ηθμιζσ και κακι χριςθ τθσ 
περιουςίασ του Σχολείου αποδυναμϊνουν τισ εκπαιδευτικζσ δυνατότθτζσ του και 
παιδαγωγικά εκίηουν τον μακθτι/τθ μακιτρια ςτθν αντίλθψθ τθσ απαξίωςθσ τθσ 
δθμόςιασ περιουςίασ. Σε περίπτωςθ φκοράσ ςτθν περιουςία του Σχολείου, θ 
δαπάνθ αποκατάςταςθσ βαρφνει τον κθδεμόνα του μακθτι. 
 
Αντιμετϊπιςθ 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: 

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, ςε κάκε ςχολικι μονάδα ζχει 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. 

Ζχει εκπονθκεί ςτο ςχολείο Μνθμόνιο ενεργειϊν για τθν διαχείριςθ 
ςειςμικοφ κινδφνου και άλλων φυςικϊν  και ζγινε  επικαιροποίθςι του. 

Για τθν προςταςία από ςειςμοφσ και ςυνοδά 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, και θ Προϊςταμζνθ 
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 ςυγκζντρωςθσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ 
Ενδεικτικό παράδειγμα: 
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Ειδικό ςχζδιο αποχϊρθςθσ λόγω ζκτακτων ςυνκθκϊν 

Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει 
καταρτιςτεί ςχζδιο διαφυγισ και πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ. Για 
φζτοσ ζχουν προγραμματιςτεί τρεισ   αςκιςεισ ετοιμότθτασ όπωσ ζχουν 
αναγραφεί και ςτον εςωτερικό κανονιςμό ενεργειϊν διαχείριςθσ εκτάκτων  
αναγκϊν  . 

 
Άλλα θέματα 

 

Εμβολιαςμόσ μακθτϊν/μακθτριϊν 

    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. 

 
Προετοιμαςία γεφματοσ- Γεφμα 

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

 
 
 

Παροχι ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 
 
Αν παραςτεί ανάγκθ κα υλοποιθκεί εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία του ΥΠΑΙΘ. 
  

            Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και 

 
 
 

                                         Αυλι 



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 τον 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.   

 
 

12/10/2021  
 

Θ Προςωρινι Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου 
 

 
 

 
Ηϊτου Εραςμία 

 
 
 
 
 

 
 

Εγκρίνεται 

Θ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου (ζχει τθν 
παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου) 

 

 
Κουηζλθ Χαροφλα 

    Πάτρα 12/10/2021 
 

Ο Διευκυντισ  Εκπαίδευςθσ 
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Θμερομθνία:…………………………………………………. 
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