
 
 

Δηζαγωγή 
 

Σν λεπηαγσγείν είλαη ν ρψξνο φπνπ ηα λήπηα, πεξλνχλ πνιιέο ψξεο θαζεκεξηλά. 

Μαζαίλνπλ, παίδνπλ, ραίξνληαη, δεκηνπξγνχλ, ζπλεξγάδνληαη. Πνιιέο θνξέο, φκσο, 

αληηκεησπίδνπλ θαη δπζθνιίεο, ηφζν νη καζεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο 

ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπλχπαξμή ηνπο κε ζπλνκειίθνπο, φζν θαη ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο γνλείο αιιά 

αθφκα θαη ζηελ πξνζπάζεηα παξνρήο πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ..Η ζρνιηθή δσή 

θαιφ είλαη λα ξπζκίδεηαη απφ θάπνηνπο θαλφλεο, νη νπνίνη βνεζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθφηεξα σο κηα αζθαιήο 

θνηλφηεηα κάζεζεο. 
 

Με ηνλ φξν «ζρνιηθφο θαλνληζκφο» ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη ησλ θαλφλσλ 

πνπ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελφριεηα, κεζνδηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπλζήθεο απηέο πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηε 

δηακφξθσζε ελφο παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, κε 

ακνηβαίν ζεβαζκφ, κε αλνρή θαη αλαγλψξηζε. ην πιαίζην απηφ ν φξνο «ζρνιηθή 

πεηζαξρία» απνθηά δεκνθξαηηθφ πεξηερφκελν θαη αλαδεηθλχεηαη ζε βαζηθφ πνηνηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ. 
 

Η ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη κία νξγαλσκέλε νκάδα πνπ έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θνηλσλίαο. Σν ζρνιείν πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ 

θνηλσλία. Η εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο νθείιεη λα εθπαηδεχεη θαη λα 

δηαπαηδαγσγεί, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο αλάγθεο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. 
 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάζζεηαη ν Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ καο, ν νπνίνο είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνο κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 1. 
 

Βαζηθέο αξρέο / ζηνηρεία 

 

Ο ζθνπφο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, είλαη λα βνεζήζεη 

ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, λνεηηθά θαη θνηλσληθά κέζα 

ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (ΓΔΠΠ 2002/ΦΔΚ304/13-3-2003 ). Σν Νεπηαγσγείν, σο θνξέαο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ (κεηά ηελ νηθνγέλεηα),ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ψζηε ηα παηδηά λα αλαπηχζζνληαη θαη λα θνηλσληθνπνηνχληαη νκαιά 

θαη πνιχπιεπξα. χκθσλα κε ην άξζξν 3, ηνπ Ν.1566, ην Νεπηαγσγείν βνεζά ηα 

λήπηα «λα θαιιηεξγνχλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο, λα νξγαλψλνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο, θηλεηηθέο 

θαη λνεηηθέο, λα εκπινπηίδνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, απφ ην θπζηθφ 

θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, θαη λα απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπλ ηηο 

ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε απηφ, λα πξνρσξνχλ ζηε 

δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, πνπ ζα ηα βνεζνχλ ζηε βαζκηαία θαη αξκνληθή 

έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή θαη λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο, ειεχζεξα θαη 

αβίαζηα, λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο, κε ζχκβνια 

γεληθά θαη ηδηαίηεξα, ζηνπο ηνκείο ηεο Γιψζζαο, ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο 

Αηζζεηηθήο». 
 

Δπηπιένλ, ην ζχγρξνλν λεπηαγσγείν επηδηψθεη ηνλ ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

λεπίνπ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη ςπρηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη ηνλ ζεβαζκφ 

ζηηο αηνκηθέο ηνπ δηαθνξέο. Καη φια απηά κέζα ζε κηα αηκφζθαηξα ζηελ νπνία 

βαζηιεχεη ε ραξά, ην παηρλίδη, ε δεκηνπξγία θαη ε πεηζαξρεκέλε ειεπζεξία. 
 

ΑΡΘΡΟ 2. 
 

Λεηηνπξγία ζρνιείνπ  

 1.Δγγξαθέο λεπίωλ 

Η εγγξαθή ησλ πξνλεπίσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά κε επζχλε ησλ γνλέσλ κέζσ ηεο 

ςεθηαθήο ππεξεζίαο gov.gr. ε πεξηπηψζεηο γνλέσλ/θεδεκφλσλ πνπ αδπλαηνχλ λα 

θάλνπλ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο, ε αίηεζε κπνξεί λα γίλεη κε 

απηνπξφζσπε παξνπζία ζην Νεπηαγσγείν. 
 

Σν πξώην επίπεδν ππνζηήξημεο παξέρεηαη πξνο ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο απφ ηελ 

Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ πνπ αλήθνπλ ζχκθσλα κε ηελ δηεχζπλζε θαηνηθίαο 

ηνπο. Απφ ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν επηιχνληαη απνξίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ εγγξαθψλ. 

(Φ.6/22510/Γ1/25-2-2021 έγγξαθν ηνπ ΤΠΑΙΘ «Δγγξαθέο καζεηψλ/ηξηψλ ζηα 

Νεπηαγσγεία γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2021- 2022)Σν πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ηνπ λεπίνπ 

αληιείηαη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο my school απφ ηελ πξντζηακέλε. 
 

                                                                                                                                       



Αλ ν αξηζκφο ησλ λεπίσλ- πξνλεπίσλ ππεξβαίλεη ηα 25 ζε έλα ηκήκα, ε  Πξντζηακέλε 

ππνβάιιεη αίηεκα ζηελ αξκφδηα Γηεπζχληξηα Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ, εθφζνλ ππάξρεη ζην ζρνιείν δηαζέζηκε 

αίζνπζα. χκθσλα κε ην άξζξν 50 ηνπ Ν.4692/12-6-2020 σο εμήο: «Η πεξ. δ’ ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π. 79/2017, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «δ) ηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε ηκεκάησλ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 2, κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο, 

θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επί 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ζρνιηθήο κνλάδαο ηδξχεηαη επηπιένλ ηκήκα, 

εθφζνλ ππάξρεη ζην ζρνιείν δηαζέζηκε αίζνπζα. Αλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε αίζνπζα ν 

Πξντζηάκελνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απνζηέιιεη πίλαθα κε ηα νλφκαηα ησλ λεπίσλ-

πξνλεπίσλ πνπ δηακέλνπλ ζηα φξηα ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ λεπηαγσγείνπ κε ηηο 

ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο φκνξσλ λεπηαγσγείσλ ζηνλ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Ο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηαλέκεη ηα λήπηα-

πξνλήπηα απφ ηνλ πίλαθα ζηα φκνξα λεπηαγσγεία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απφζηαζε 

ησλ λεπηαγσγείσλ απφ ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ πξνλεπίσλ-λεπίσλ πνπ έρεη 

δεισζεί. Σα πξνλήπηα-λήπηα πνπ είλαη αδέιθηα ή είλαη αδέιθηα καζεηψλ πνπ θνηηνχλ 

ζην ίδην ή ζε ζπζηεγαδφκελν λεπηαγσγείν ή ζε ζπζηεγαδφκελν δεκνηηθφ ζρνιείν 

εμαηξνχληαη ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. Ο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο γηα ηα λεπηαγσγεία εγγξαθήο. Η αλσηέξσ 

δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κέρξη ηε 10ε Ινπλίνπ εθάζηνπ έηνπο». 

     

    2.Ζιηθία θνίηεζεο. 
 

ην λεπηαγσγείν εγγξάθνληαη λήπηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε λφκηκε ειηθία. ην 

λεπηαγσγείν θνηηνχλ δχν ειηθίεο λεπίσλ. Η πξψηε ειηθία (λήπηα) πεξηιακβάλεη ηα 

λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ ειηθία πέληε 

(5) εηψλ. Η δεχηεξε ειηθία (πξνλήπηα) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ ειηθία ηεζζάξσλ (4) εηψλ. 
 

ην Νεπηαγσγείν καο γίλνληαη δεθηά λήπηα θαη πξνλήπηα πνπ αλήθνπλ απζηεξά ζηα 

φξηα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο νδνχο πνπ καο έρνπλ δνζεί απφ 

ηελ Α/ζκηα. 
 

ην 9ν Νεπηαγσγείν Θήβαο γηα ην ρ. Έηνο 2020-21 ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο 

ηκήκαηα:  

Α) δπν (2) ηκήκαηα πξσηλά βαζηθά ππνρξεσηηθά 

Β)έλα (1) απνγεπκαηηλφ (πξναηξεηηθφ νινήκεξν) 
 

Τπεξεηνχλ ζ’ απηφ γηα ην ηξέρνλ ζρ. Έηνο 2020-21 ηέζζεξηο (4) εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο παηδείαο, θη έλα άηνκν σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ – θαζαξίζηξηα. 

 
 

 

 



2. ρνιηθό έηνο   Έλαξμε Λήμε καζεκάηωλ 

 

Σν ζρνιηθφ έηνο ησλ λεπηαγσγείσλ αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 

Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν δηδαθηηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη 

ιήγεη ζηηο 21 Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρίδνπλ 

ζηηο 11 επηεκβξίνπ(ΠΓ79/2017 άξζξν 2) θαη ιήγνπλ ζηηο 15 Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ 

έηνπο, εκέξα θαηά ηελ νπνία ρνξεγνχληαη ηα αλακλεζηηθά ζηα λήπηα. 

 

3. Χξάξην ιεηηνπξγίαο / Πξνζέιεπζε – Απνρώξεζε 
 

1) Ώξα πξνζέιεπζεο 1
νπ

 Βαζηθνχ Τπνρξεσηηθνχ Σκήκαηνο 08:05πκ-08:15πκ 

Ώξα απνρψξεζεο 1νπ Βαζηθνχ Τπνρξεσηηθνχ Σκήκαηνο 13:00κ.κ. 

2) Ώξα πξνζέιεπζεο 2νπ Βαζηθνχ Τπνρξεσηηθνχ ηκήκαηνο 08:20π.κ.-8:30κ.κ. 

Ώξα απνρψξεζεο 2νπ Βαζηθνχ Τπνρξεσηηθνχ ηκήκαηνο 13:10κ.κ. 

Σν ζρόιαζκα ηωλ Τπνρξεωηηθώλ ηκεκάηωλ γίλεηαη ζηηο 13:00κ.κ. θαη ζηηο 

13:10κ.κ. αληίζηνηρα ιόγω ηωλ ηδηαίηεξωλ πγεηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ γηα ην ζρ. Έηνο 

2020-21. 
 

Ώξα απνρψξεζεο Πξναηξεηηθνχ Οινήκεξνπ ηκήκαηνο 16:00κ.κ. 
 

Η άθημε ησλ καζεηψλ ην πξσί ζην ζρνιείν γίλεηαη απφ ηελ θεληξηθή είζνδν. Σα 

λήπηα ηα παξαδίδνπλ νη γνλείο ζηε πφξηα ηνπ πξνζαιάκνπ θαη δελ εηζέξρνληαη ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν ζπγρξσηηζκφο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ έρεη ζεκαλζεί ν αχιηνο ρψξνο ψζηε λα ηεξνχληαη νη 

απαξαίηεηεο απνζηάζεηο. 
 

          Η έγθαηξε πξνζέιεπζε βνεζά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 
 

 ε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο  κε έγθαηξεο πξνζέιεπζεο πξψηα  ε   λεπηαγσγφο         

θαη ζηε ζπλέρεηα ε  Πξντζηακέλε ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξψλεη ηνλ γνλέα/θεδεκφλα 

ζρεηηθά κε ηελ επίπησζε απηήο ηεο αξγνπνξίαο ζην παηδί ηνπ, φπσο λα κελ 

πξνιαβαίλεη λα δνπιέςεη ζηηο ειεχζεξεο γσληέο, ζηηο πξσηλέο ξνπηίλεο θ.ιπ. θαη λα 

δεκηνπξγείηαη έληαζε ή απνγνήηεπζε ζην παηδί ηνπ. Δάλ ν γνλέαο ζπλερίδεη λα 

παξαβηάδεη ην σξάξην ηνπ λεπηαγσγείνπ ην ζέκα δηεξεπλά ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, ν 

νπνίνο  θαη απνθαζίδεη γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, φπσο  ζπλεξγαζία κε αξκφδηνπο 

θνξείο (Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο    Δθπαίδεπζεο, ΚΔΤ, ΔΔ ΠΔ60 θιπ). 

Σφζν ε απιφπνξηα, φζν θαη ε εμψπνξηα ηνπ θηηξίνπ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, θιεηδψλνληαη 

ζηηο 8:30 πκ. θαη παξακέλνπλ θιεηζηέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ, γηα λα δηαθπιάζζεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνπο 

γνλείο πσο δελ ζα αλνίγεη. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζέιεπζεο ησλ λεπίσλ/πξνλεπίσλ δελ 

παξεπξίζθεηαη ρσξίο άδεηα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαλείο εθηφο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 



 

Σα παηδηά παξαδίδνληαη κφλν ζηνπο αλαγξαθφκελνπο ελήιηθεο ζηελ ππεχζπλε 

δήισζε πξνζέιεπζεο/απνρψξεζεο πνπ ζπκπιήξσζαλ νη γνλείο ηνπο θαηά ηελ 

εγγξαθή ηνπο. Η επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ γνλέα ή θεδεκφλα. 
 

Γηεπθξηλίδεηαη πσο ε εθπαηδεπηηθφο παξαδίδεη ην λήπην ζην γνλέα ή θεδεκφλα πνπ 

ην παξαιακβάλεη από ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ ζρνιείνπ θαη φρη απφ ηελ απιφπνξηα 

- κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ - θαη απφ θεη θαη έπεηηα ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε 

γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ηελ θέξεη ν ίδηνο ν γνλέαο ή θεδεκόλαο πνπ ην 

παξαιακβάλεη αθνχ ην ζρνιείν καο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε επξείαο θπθινθνξίαο 

δξφκν θαη ε επηθηλδπλφηεηά ηνπ είλαη απμεκέλε φπσο έρεη ηνληζηεί ηδηαηηέξσο ζηνπο 

γνλείο/θεδεκφλεο. 
 

Οη καζεηέο ζε θακία πεξίπησζε δε θεχγνπλ πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Αλ 

παξνπζηαζηεί αλάγθε απνρψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ (π.ρ. 

αζζέλεηα), γίλεηαη πάληνηε κε ηε ζπλνδεία γνλέα ή θεδεκφλα, αθνχ ππνγξαθεί 

ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε. 
 

1)ΧξνιόγηνΠξόγξακκα ηνπ ρνιείνπ 

Σν Νεπηαγσγείν εθαξκφδεη ην Ωξνιφγην Πξφγξακκα, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο 

εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΑΙΘ θαη εμεηδηθεχεηαη απφ ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ 

Πξντζηακέλεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Πξντζηάκελν 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

Σν πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν αθνινπζνχκε έρεη θαζνξηζηεί κε φζα 

πξνβιέπεη θαη πεξηιακβάλεη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(Γ.Δ.Π.Π..) γηα ην λεπηαγσγείν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Δίλαη, 

επίζεο, ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, ηφζν γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο, 

αιιά θαη άξηηαο εθπαίδεπζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ρνιηθή θαη Κνηλωληθή  Εωή  

 Η. Φνίηεζε 

Φνίηεζε / απνπζίεο 
 

Η θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν είλαη ππνρξεσηηθή. Η αλειιηπήο θνίηεζε ηνπ παηδηνχ 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ηφζν γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, φζν θαη γηα ηελ απξφζθνπηε παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ. 
 

1. Ζ θνίηεζε ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηα Νεπηαγωγεία παξαθνινπζείηαη απφ 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, θαηαγξάθνληαη νη θαζεκεξηλέο απνπζίεο θαη 

θαηαρσξίδνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα my school, (ΠΓ 79/2017 (ΦΔΚ 109 Α) 

άξζξν 13 παξάγξαθνο 1) θαη παξ. 1ε, άξζξν 204 ηνπ λ.4610/2019 (ΦΔΚ 70 Α). 



Όηαλ έλαο καζεηήο απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά θαη αδηθαηνιφγεηα απφ ην ζρνιείν ε 

εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο θη ηνπο ελεκεξψλεη γηα 

ηηο απνπζίεο ηνπ (άξζξν 13 ΠΓ79/2017), θαζψο θαη γηα ην: 
 

«Αλ νη απνπζίεο ηνπ καζεηή ηνπ Νεπηαγσγείνπ ππεξβαίλνπλ ηηο εθαηό (100), αλά 

δηδαθηηθό έηνο, ε βεβαίωζε θνίηεζεο γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ Γεκνηηθνύ 

ρνξεγείηαη κε απόθαζε ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόληωλ πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από 

ζύκθωλε γλώκε ηεο πληνλίζηξηαο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ Νεπηαγωγώλ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ν καζεηήο επαλαιακβάλεη ηε θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν. ε θάζε 

πεξίπησζε δε δχλαηαη λα επαλαθνηηήζεη ζην Νεπηαγσγείν καζεηήο πνπ ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ή επαλαθνίηεζεο έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 

επηά (7) εηψλ» Ν.4619/2019. 
 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ απαηηείηαη παξακνλή θαη’ νίθνλ θαη απνρή απφ 

ην ζρνιείν φζσλ καζεηψλ εθδειψλνπλ ππξεηφ ή/θαη άιια ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε 

COVID-19. 
 

2. Οη απνπζίεο καζεηώλ ζρεηηθά κε ηνλ θνξωλνϊό COVID-19 θαηαγξάθνληαη, 

αιιά δελ πξνζκεηξνχληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

α) Αλ λνζεί απφ θνξσλντφ COVID-19 ν ίδηνο ν καζεηήο ή θάπνηνο πνπ θαηνηθεί ζην 

ζπίηη ηνπ, κε απαξαίηεηε πξνζθφκηζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο. 
 

β) Αλ ν καζεηήο αλήθεη ζε νκάδα απμεκέλνπ θηλδύλνπ, φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ 

ΔΟΓΤ, κε απαξαίηεηε πξνζθφκηζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ή 

απφ ηαηξφ ηεο ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο 
 

3. Γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζα απνπζηάδνπλ, πξνβιέπεηαη ε παξαθνινύζεζε 

καζεκάηωλ κέζω ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο, κεηά από ζπλελλόεζε 

κε ηελ Γηεύζπλζε ηνπ Ννκνύ. 
 

Η ελλιπής θοίηηζη και μάλιζηα τωρίς ζοβαρό λόγο, δσζτεραίνει ηόζο ηο ζτολικό έργο 

όζο και ηην πρόοδο ηων μαθηηών/μαθηηριών. Την οσζιαζηική αλλά και ηην ησπική 

εσθύνη απένανηι ζηο ζτολείο και ηην πολιηεία για ηη θοίηηζη ηων μαθηηών, θέροσν 

καηά ηο νόμο οι γονείς/κηδεμόνες ηοσς. 
 

 

 

Φαξκαθεπηηθή αγωγή 
 

Αλ ην παηδί ππνβάιιεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή ή αλ έρεη 

επαηζζεζία ζε θάξκαθα, ζε θάπνηεο ηξνθέο ή ζε θάηη άιιν, ελεκεξψλεηαηγηα ην ζέκα 

απηφ ε λεπηαγσγφο. Γίδνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα έληππα γηα ην θάθειν ηνπ παηδηνχ. 

Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε θαξκάθσλ απφ ηνπο λεπηαγσγνχο, φπσο νξίδεη ζρεηηθή 

λνκνζεζία. Όηαλ έλα παηδί ρξήδεη θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, α)ελεκεξψλνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο β)έξρεηαη ζηνλ πξνζάιακν ηνπ 

ζρνιείνπ ν γνλέαο γηα λα ρνξεγήζεη ην θάξκαθν. ε πεξίπησζε έθηαθηνπ 



πεξηζηαηηθνχ ή αηπρήκαηνο ελεκεξψλνληαη ηειεθσληθά νη γνλείο ηνπ παηδηνχ ή ην 

ΔΚΑΒ (ζε πεξίπησζε εμαηξεηηθνχ πεξηζηαηηθνχ). 
 

ΗΗ. ρνιηθνί ρώξνη 

Κνηλφο ζηφρνο φισλ είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Ο ζεβαζκφο ζηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ηηο ππνδνκέο, ηνλ εμνπιηζκφ αιιά θαη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Με ην ίδην ζθεπηηθφ ππάξρεη θξνληίδα γηα ηελ ηάμε θαη ηελ 

θαιαηζζεζία ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο ,θαζψο είλαη ν ηδηαίηεξνο ρψξνο, φπνπ 

παξακέλνπλ θαη εξγάδνληαη καζεηέο/καζήηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο 

ψξεο.Φξνληίδα φισλ είλαη λα δηαηεξνχληαη νη ρψξνη θαζαξνί. Σεξάζηηα ζπκβνιή ζε 

απηφ έρεη θαη ε ππεχζπλε θαζαξηφηεηαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

Σνλίδεηαη ηδηαηηέξωο πσο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην λήπην πξνθαιεί 

επαλεηιεκκέλσο ζνβαξέο πιηθέο θζνξέο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζηνλ πξναχιην 

ρψξν, ηελ επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ηελ 

επηζθεπή, ηελ αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ν γνλέαο ή θεδεκφλαο ηνπ 

παηδηνχ. Έηζη θαιιηεξγείηαη ε ππεπζπλφηεηα θαη ε ζπλέπεηα πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

παηδαγσγήζνπλ θαη φρη λα ηηκσξήζνπλ. 

ΗΗΗ. Γηάιεηκκα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νηκαζεηέο/καζήηξηεο βγαίλνπλ ζην πξναχιην, 

φπσο έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Ωξνιφγην Πξφγξακκα. ηελ ζρνιηθή ρξνληά, ιφγσ ησλ 

ηδηαίηεξωλ πγεηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ηα δηαιείκκαηα θαη θαηόπηλ εγθξίζεωο ηεο 

ππεύζπλεο εθπαηδεπηηθώλ ζεκάηωλ, έρνπλ ωο εμήο: 

1o πξωηλό ηκήκα: δηάιεηκκα πξώην 10.20-10.40πκ δηάιεηκκα δεύηεξν 11.45- 

12.05κκ. 

2
ν
 πξωηλό ηκήκα: δηάιεηκκα πξώην 10.45-11.05πκ δηάιεηκκα δεύηεξν 12.10- 

12.30κκ 

ε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο νξίδνληαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο σο ρψξνη παξακνλήο 

ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ νη ηάμεηο. 

Σν δηάιεηκκα είλαη ρξφλνο παηρληδηνχ θαη αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ φπνπ νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αιιειεπηδξνχλ, παίδνπλ αξκνληθά θαη γηα νπνηνδήπνηε 

πξφβιεκα ή δπζθνιία αληηκεησπίδνπλ ,απεπζχλνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθφ πνπ 

βξίζθεηαη ζην πξναχιην. 

 
ΗV. ρνιηθό πξόγξακκα 

Η θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ βήκα ζηε δσή ηνπ 

παηδηνχ γηα ηε κάζεζε, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. Οη 

καζεηέο θαη καζήηξηεο παξαθνινπζνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζεβφκελνη ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο 



ίδηνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο, φπσο θαη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ θαη 

ζπκκαζεηξηψλ ηνπο γηα κάζεζε. 

Σα παηδηά καζαίλνπλ λα ζπλ-εξγάδνληαη,λα δεκηνπξγνχλ,λα αιιειεπηδξνχλ,λα 

απηελεξγνχλ θαη λα είλαη ππεχζπλα Η ζπλεξγαζία κεηαμχ γνλέσλ/θεδεκφλσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ έρεη θνηλφ ζηφρν ηελ πγηή αλάπηπμε παηδηψλ κε νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθφηεηα. 

V. πκπεξηθνξά-δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο      

    Ζ Προϊσταμένη  

 Η Πξντζηακέλε θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία 
ήξεκνπ, επράξηζηνπ θαη ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν 

 Δλεκεξψλεη ηα κέιε ηεο Δθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

λνκνζεζία ,ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ 

θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

 Λακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε παηδαγσγηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ, 

ηελ θαιή ρξήζε ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπο, ζε πεξίπησζε θζνξάο. 
 Δίλαη ππεχζπλε καδί κε ην ππφινηπν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

θαη αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ /καζεηξηψλ. 

 Έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν , γηα ηελ 

αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Νεπηαγωγείνπ 

 Σεξνχλ ερεκχζεηα ζε φηη αθνξά ηελ πνξεία φισλ ησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα γηα 

ζέκαηα πνπ ζεσξνχληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα. Δπηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο, φηαλ 

απνπζηάδεη ν καζεηήο θαη δελ έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ αηηία ηεο απνπζίαο. 

 Πξνεηνηκάδνπλ   θαζεκεξηλά   θαη   νξγαλψλνπλ    ηελ    εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ,εθαξκφδνληαο ζχγρξνλεο θαη   θαηάιιειεο   κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ,κε 

βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

 Φξνληίδνπλ γηα ηελ πξφνδν φισλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ηνπο θαη ηνπο 
πξνζθέξνπλ παηδεία δηαλνεηηθή ,εζηθή θαη θνηλσληθή. 

 πκβάιινπλ ζηελ εκπέδσζε ελφο ήξεκνπ, ζεηηθνχ ,ζπλεξγαηηθνχ, 

επνηθνδνκεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

 Δλδηαθέξνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα θαη 
ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξφνδν θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπο θαη πηνζεηνχλ 

θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα. 



 πλεξγάδνληαη κε ηελ Πξντζηακέλε ,ηνπο γνλείο θαη ηα αξκφδηα ζηειέρε 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο, ζεβφκελνη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

 Αληηκεησπίδνπλ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ σο ζπλεξγάηεο, αξσγνχο 
ζην έξγν ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ. Αθνχλ κε ζεβαζκφ 

ηνπο φπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ιχζεηο σο εηδηθνί 

ηνπ ρψξνπ, νη νπνίεο ζα βειηηψζνπλ ηηο γλσζηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ζπκπεξηθνξά (γλσζηηθή, θηλεηηθή, θνηλσληθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, πξνβιήκαηα ιφγνπ) ησλ λεπίσλ ρξήδεη δηάγλσζεο/ ππνζηήξημεο απφ 

εηδηθνχο επηζηήκνλεο, νη εθπαηδεπηηθνί θαηεπζχλνπλ/ζπκβνπιεχνπλ ηνπο 

γνλείο/θεδεκφλεο γηα ηελ θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή βνήζεηαο. 
 ε πεξίπησζε πνπ έλα λήπην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην ζρνιείν, 

δειψζεη αδηαζεζία, ακέζσο ελεκεξψλεηαη ηειεθσληθά απφ ηε λεπηαγσγφ ή ηελ 

πξντζηακέλε ηνπ ζρνιείνπ ν γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ γηα ηελ άκεζε πξνζέιεπζή ηνπ 

ζην ζρνιείν θαη ηελ παξαιαβή ηνπ παηδηνχ ηνπ. πξνο απηνχο. 

 ε θακηά πεξίπησζε νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζθνππίδνπλ ή δελ αιιάδνπλ ηα παηδηά 

 

 
Τπνρξεώζεηο ηωλ γνλέωλ θαη θεδεκόλωλ 
 

1. Οθείινπλ λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ αλαξηψληαη 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε ζρνιηθή 

ηζηνζειίδα θαη ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ νη καζεηέο. 

2. Οη γνλείο/θεδεκφλεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ην σξάξην ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαη λα ην ηεξνχλ επαθξηβψο αθνχ θάζε θαζπζηέξεζε εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα 

ηελ αζθάιεηά ηνπο θαη παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

3. ε πεξίπησζε δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ πξέπεη ην Νεπηαγσγείν λα γλσξίδεη πνηνο 

απφ ηνπο δπν γνλείο έρεη ηελ επηκέιεηα θαη θεδεκνλία. 

4. Οθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ εκπηζηεπηηθά ζηε λεπηαγσγφ ηεο ηάμεο θαη ζηελ 

πξντζηακέλε θάζε ηδηαηηεξφηεηα πνπ αθνξά ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ 

καζεηή αιιά θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δσή ηνπ παηδηνχ (π.ρ. δηαδχγην, λέν κσξφ 

θ.ιπ.), πξνθεηκέλνπ ε λεπηαγσγφο λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπ θαη λα δνπιέςεη πάλσ ζ’ απηέο. 

5. ε πεξίπησζε απνπζίαο καζεηή, ηδηαίηεξα καθξνρξφληαο ή 

επαλαιακβαλφκελεο, είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξψλεηαη έγθαηξα ην ζρνιείν.. 

6. Πξνζθνκίδνπλ ζην ζρνιείν ηνπο αξηζκνχο ηειεθψλσλ ηνπο θαη νπωζδήπνηε 

ην e- mail ηνπο γηα άκεζε επηθνηλσλία καδί ηνπο θαη ελεκεξψλνπλ ην ζρνιείν γηα θάζε 

αιιαγή ηνπ αξηζκνχ ηειεθψλνπ ηνπο. 

7. Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ έγθαηξα ηα 

δηάθνξα έγγξαθα (π.ρ. Α.Γ.Τ.Μ., Βηβιηάξηα Δκβνιίσλ, Τπεχζπλεο Γειψζεηο, θ.ά.) 

πνπ ηνπο δεηνχληαη απφ ην ζρνιείν. 



8. Οη γνλείο θαη θεδεκφλεο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. 

9. Καλέλαο ελήιηθαο δελ έρεη δηθαίσκα λα λνπζεηεί, λα επηπιήηηεη ή λα ηηκσξεί 

ΚΑΝΔΝΑ ΠΑΙΓΙ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ θάπνηνο καζεηήο δεκηνπξγεί 

πξφβιεκα, πξέπεη λα ην ζπδεηνχλ πξψηα κε ηελ ππεχζπλε λεπηαγσγφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα – αλ δελ επηιπζεί- κε ηελ Πξντζηακέλε. 

10. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάηη πνπ δπζαξεζηεί, πξνβιεκαηίδεη ή ελνριεί ηνπο 

γνλείο ζε ζρνιηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα ην ζπδεηνχλ κε ηελ ππεχζπλε λεπηαγσγφ θαη 

ηελ Πξντζηακέλε. 

11. Καινχληαη λα έρνπλ θαη κηα αιιαμηά ζηελ ηζάληα ησλ παηδηψλ ηνπο. 

12. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο αιιάδνπλ κόλα ηνπο ή εηδνπνηνύληαη νη γνλείο 

ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ επηζεκαίλνπκε ζηνπο γνλείο πσο θαινχληαη λα θαιιηεξγνχλ 

ηελ απηνλνκία ζηα παηδηά ηνπο ψζηε λα είλαη αλεμάξηεηα. 

13. Οη γνλείο/θεδεκφλεο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη πξνο φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε ηε δένπζα επγέλεηα, ζνβαξφηεηα θαη ζεβαζκφ πνπ επηβάιιεη ην 

ιεηηνχξγεκά ηνπο θαη ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ. 

14. Οη γνλείο/θεδεκφλεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά γηα ηελ 

πξφνδν θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ηε λεπηαγσγφ ηεο ηάμεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ νη ζπλαληήζεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζα είλαη ηαθηηθέο, εθηφο δηδαθηηθνχ 

σξαξίνπ αιιά εληφο σξαξίνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
 

Οι μαθητές/μαθήτριες 

 Δπηδεηθλχνπλ ζεβαζκφ, κε ηε ζηάζε ηνπο, πξνο θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο, 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζπλδηνξγαλψλνληαο ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Απεπζχλνληαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ θαη 

δεηνχλ ηε βνήζεηά ηνπο ,γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί θαη ηνπο δεκηνπξγεί 

εκπφδην ζηε ζρνιηθή δσή. 

 Πξνζέρνπλ ψζηε λα δηαηεξνχλ θαζαξνχο φινπο ηνπο ρψξνπο θαη δείρλνπλ 
ελδηαθέξνλ γηα ηελ πιηθή πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ. 

 Απνθεχγνπλ ξεηά ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίαο (ζσκαηηθή, 

ιεθηηθή ή ςπρνινγηθή). 

 Πξνζπαζνχλ λα ιχλνπλ ηηο αληηζέζεηο ηνπο ή δηαθσλίεο ηνπο κε δηάινγν. ε 

πεξηπηψζεηο πνπ γίλνληαη απνδέθηεο ή παξαηεξεηέο βίαηεο ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο ή 

θαη ζσκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ελεξγνχλ άκεζα θαη αθνινπζνχλ ηα παξαπάλσ. 

πδεηνχλ άκεζα θαη εηξεληθά κε φπνηνλ έρνπλ δηαθνξά. 

 Απεπζχλνληαη ζηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηκήκαηνο. 

 Απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 



 πκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε αεηθνξηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο ε αλαθχθισζε 

πιηθψλ. 

 ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη γηνξηέο αιιά θαη ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο 

εθηφο Νεπηαγσγείνπ αθνινπζνχλ ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκπεξηθέξνληαη 

κε επγέλεηα θαη εππξέπεηα. 

VI. Παηδαγωγηθόο έιεγρνο 

Σα δεηήκαηα κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν απνηεινχλ αληηθείκελν 

ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ππεχζπλν ηεο ηάμεο, ηελ 

Πξντζηακέλε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ην χιινγν Γηδαζθφλησλ θαη ηε πληνλίζηξηα 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε, 

ιακβάλεηαη ππφςε ε βαζηθή αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Οη ζσκαηηθέο πνηλέο δελ επηηξέπνληαη. 

Σν ζρνιείν, σο θνξέαο αγσγήο, έρεη θαζήθνλ λα ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε νη καζεηέο 

θαη καζήηξηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θάζε πξάμε ηνπο έρεη ζπλέπεηεο, λα κάζνπλ 

λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ επηινγψλ ηνπο θαη λα γίλνπλ ππεχζπλνη πνιίηεο. Αλ 

ε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηα απνδεθηά 

πξφηππα θαη απνθιίλεη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, 

ηφηε αληηκεησπίδεη ηνλ παηδαγσγηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ςπρνινγίαο 

θαη παηδαγσγηθήο πνπ δηέπνπλ ηελ ειηθία ηνπ. Γίλεηαη ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο 

θεδεκφλεο, νη νπνίνη θαη ελεκεξψλνληαη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

Πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη ,ζπγθεθξηκέλα βηβιία θαη 

παηδαγσγηθά εξγαιεία θαη παξνηξχλνληαη λα δεηήζνπλ (αλ ππάξρεη 

επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά)εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα. Η ζηελή ζπλεξγαζία 

ζρνιείνπ-γνλέσλ/θεδεκφλσλ είλαη πάληα αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε. 

 
 

ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΒΗΑ ΚΑΗ Υ.ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ 

Η αλάπηπμε ζεηηθνχ θιίκαηνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία 
πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ .Υαξαθηεξηζηηθά ζεηηθνχ θιίκαηνο 
είλαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε πξνψζεζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο κε θνξείο ,ε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα, θ .α. 

VII.  Καηλνηόκεο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζην Νεπηαγωγείν 

Σν ζρνιείν έρεη ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ ζε πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο αγσγήο 

(πγηή παηδηά –πγηήο πιαλήηεο) κε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αληίζηνηρν δηαγσληζκφ (w.w.f 

Διιάο ). Δπίζεο πξνσζεί ηελ αλαθχθισζε έρνληαο ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ΑΦΗ 

( ππάξρεη ν αληίζηνηρνο θάδνο ζπιινγήο). πκκεηέρεη ελεξγά ζε εζεινληηθέο δξάζεηο 

ηνπ YouSmile ΜΙΛΑ ΣΩΡΑ. Γηα ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2020-21 ζηφρνο καο ήηαλ ε 

πξαγκαηνπνίεζε πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ 

ΥΟΠΑ ΗΡΩΔ αιιά δπζηπρψο ιφγσλ παλδεκίαο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηελ ΔΞΑΔ. 

 

https://food.wwf.gr/schools
https://food.wwf.gr/schools
https://milatora.gr/schools/actions2020/%CF%84%CE%BF-9%CE%BF-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B8%CE%AE%CE%B2%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-bullying/
https://gr-el.fastheroes.com/


 

VIII. ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 

ρνιηθέο γηνξηέο – εθδειώζεηο / αξγίεο 

 Σελ 28ε Οθησβξίνπ (Δζληθή ενξηή). 
 

 Η 17ε Ννεκβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία γίλνληαη εθδειψζεηο γηα ηελ επέηεην 

ηνπ Πνιπηερλείνπ, ζε φια ηα λεπηαγσγεία, κέζα ζην πξσηλφ σξάξην εξγαζίαο, ζηηο 

νπνίεο παίξλεη κέξνο φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Όηαλ ε 17ε Ννεκβξίνπ είλαη 

άββαην ή Κπξηαθή, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή 

(εκδηλώσεις άρθρο 3 ΠΔ79/2017) 

 Απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 7 Ιαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ). 
 

 Σελ Καζαξή Γεπηέξα 
 

 Σελ 25ε Μαξηίνπ (Δζληθή ενξηή) 
 

 Απφ ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ (δηαθνπέο 

Πάζρα), 
 

 Σελ 1ε Μαΐνπ 
 

 Σελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 
 

 Απφ 22 Ινπλίνπ κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο) 

 

 Σα Νεπηαγσγεία παξακέλνπλ, επίζεο, θιεηζηά, φηαλ νη Νεπηαγσγνί 

παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ. 

 Οη ζρνιηθέο γηνξηέο, εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή άιινπ ηχπνπ, θαζψο θαη νη 

δηδαθηηθέο επηζθέςεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη βνεζνχλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ. Γη’ απηφ νη καζεηέο θαιφ ζα ήηαλ λα κελ 

απνπζηάδνπλ απφ απηέο, αλ δελ έρνπλ ζνβαξφ ιφγν. 
 Δθθιεζηαζκφο λεπίσλ κπνξεί λα γίλεη, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη εμαζθαιίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα αζθαιή κεηάβαζή ηνπο ζηνλ λαφ. 
 

Σνλίδεηαη πσο θέηνο ιφγσ covid 19 δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θακηά γηνξηή ή 

εθδήισζε(παξνπζία γνλέσλ). 

 

 

Πξόγεπκα – γεύκα



 

Κάζε παηδί ζα πξέπεη απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο λα έρεη καδί ηνπ κία 

ζρνιηθή ηζάληα λεπηαγσγείνπ (κε εχρξεζην θνχκπσκα), κέζα ζηελ νπνία ζα θέξλεη 

θαζεκεξηλά ην πξφγεπκα θαη ην γεχκα ηνπ (ην γεύκα αθνξά ηα λήπηα πνπ 

παξαθνινπζνύλ ην πξναηξεηηθό νινήκεξν ηκήκα). Θα πξέπεη, επίζεο, λα έρεη κία 

κηθξή πθαζκάηηλε πεηζέηα ηελ νπνία ζα ζηξψλεη επάλσ ζην ηξαπέδη, ην κπνι ηνπ 

θαγεηνχ ηνπ, θνπηάιη,, πηξνχλη  θαη ην παγνπξάθη/κπνπθάιη ηνπ. Οη ψξεο ηνπ 

πξνγεχκαηνο θαη ηνπ γεχκαηνο είλαη ηδηαίηεξεο ζηηγκέο ηεο εκέξαο. Η λεπηαγσγφο 

ζπκκεηέρεη θαη εθείλε ζηελ φιε δηαδηθαζία δίλνληαο ζηα παηδηά παξαδείγκαηα 

πγηεηλήο δηαηξνθήο. Σα παηδηά θαιφ είλαη λα έρνπλ καδί ηνπο πγηεηλέο ηξνθέο – σο επί 

ην πιείζηνλ – πνπ ηνπο αξέζνπλ .Δλδείθλπηαη λα κελ θέξνπλ καδί ηνπο γαξηδάθηα, 

ηζηπο, ζνθνιάηεο, θξνπαζάλ φπσο επίζεο θαη μεξνχο θαξπνχο, ηζίριεο, ή θαξακέιεο, 

γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηφζν ηνπ ηδίνπ, φζν θαη ησλ άιισλ παηδηψλ. 

 

Ολνκαζηηθέο ενξηέο – γελέζιηα 

 

Καηά ηηο νλνκαζηηθέο γηνξηέο θαη ηηο εκέξεο ησλ γελεζιίσλ ησλ λεπίσλ, επηηξέπεηαη 

κφλν ην αηνκηθφ (ζπζθεπαζκέλν)θέξαζκα ην νπνίν ηνπνζεηεί ν καζεηήο/ηξηα ζηελ 

ηζάληα γηα λα ην θαηαλαιψζεη ζην ζπίηη. 
 

ΑΡΘΡΟ 4. 
 

πλεξγαζία γνλέωλ/θεδεκόλωλ θαη ζρνιείνπ 
 

Η.Ζ ζεκαζία ηεο επηθνηλωλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο 

Δπηθνηλωλία κε ην ζρνιείν –ρνιηθόο Ηζηόηνπνο 

Σν ζρνιείν δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγεί  ηζηνιφγην : https://blogs.sch.gr/9nipthiv/ 

 

Τπεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ παξαπάλσ ηζηφηνπνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

ζρνιείνπ, πνπ κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ησλ καζεηψλ ζην Γηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Π..Γ. 

Σν ζρνιείν δηαηεξεί ζπρλή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ηάμεσλ 

 

Υξήζε εηθόλωλ θαη βίληεν από ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ λα αλαξηήζνπλ 

θσηνγξαθίεο ή βίληεν ζην δηαδίθηπν απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Δηθφλεο 

απφ ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ πνπ ζα αλαξηεζνχλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε εγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ηζηφηνπνπο θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

ζρνιείνπ, ζα έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία θαη ζα γίλνληαη κφλν κεηά ηελ ελππφγξαθε 

έγθξηζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ λεπίσλ. 

https://blogs.sch.gr/9nipthiv/


«Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ θαηά ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο λα έρνπλ ζέζεη εθηφο 

ιεηηνπξγίαο εθηφο απφ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή πνπ 

δηαζέηεη ζχζηεκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ εηθφλαο θαη ήρνπ. Παξάιεηςε ηνπ 

αλσηέξσ θαζήθνληνο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα, πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο 

πεξηπηψζεσο ζη) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.3528/2007( ΦΔΚ 26 Α’ )». 

Τ.Α. 132328/Γ2/7-12-2006 θαη Τ.Α. 100553/Γ2/4-9-2012 Σνλίδεηαη πωο ε ρξήζε 

θηλεηώλ από ηηο εθπαηδεπηηθνύο επηηξέπεηαη κέζα ζηελ ηάμε ή ζηελ απιή κόλν 

γηα ιόγνπο αζθαιείαο. 
 

II. Γηαδηθαζία ελεκέξωζεο. 
 

Οη ζπλαληήζεηο γηα ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξνγξακκαηίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

 ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ελεκέξσζε γηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

 Μηα θνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ κήλα( θάζε δεχηεξε Παξαζθεπή ηνπ κήλα) γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε αγσγή θαη πξφνδν ησλ καζεηψλ. 

 Κάζε θνξά πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο θξίλεη αλαγθαία κηα έθηαθηε 
ζπλάληεζε 

 Με ην πέξαο θάζε ηξηκήλνπ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη παηδαγσγηθή ζπλάληεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο κε ηνπο γνλείο /θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο. 
 

Η είζνδνο ησλ γνλέσλ επηηξέπεηαη κφλν θαηά ηηο πξνβιεπφκελεο ψξεο ζπλαληήζεσλ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο. 
 

III. ύιινγνο γνλέωλ θαη 

θεδεκόλωλ Γνλείο θαη θεδεκόλεο 

 

Οη γνλείο θαη θεδεκφλεο ηνπ ζρνιείνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ χιινγν γνλέσλ πνπ θέξεη 

ηελ επσλπκία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηέρνπλ απηνδηθαίσο ζε απηφλ .Βξίζθεηαη ζε 

άκεζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξντζηακέλε , ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ηνλ Πξφεδξν 

ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Απηήλ ηελ ζρνιηθή ρξνληά ζην ζρνιείν 

δελ έρεη ζπγθξνηεζεί επίζεκνο ζύιινγνο. Να ζεκεηωζεί όηη θαη ηηο πξνεγνύκελεο 

ρξνληέο ν ζύιινγνο γνλέωλ θαη θεδεκόλωλ ιεηηνπξγνύζε ρωξίο ΑΦΜ. 

 

IV. ρνιηθό πκβνύιην 

 

ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ην ρνιηθφ πκβνχιην, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 

ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ & 

Κεδεκφλσλ θαη ν εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο .Έξγν ηνπ ρνιηθνχ 

πκβνπιίνπ είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν ρνιηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί ζπλεξγαηηθά θαη πξνηείλεη 

παξεκβάζεηο γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πγηεηλή, ζηελ αζθάιεηα θαη 



ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν θαζψο θαη ζε δεηήκαηα βειηίσζεο 

ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

 

V. Ζ ζεκαζία ηεο ζπλέξγεηαο 

όιωλ. 

 
 

Έλα αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία ,ζπλεξγαηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ζρνιείν έρεη αλάγθε 

απφ ηε ζχκπξαμε φισλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο,

 καζεηψλ/καζεηξηψλ 

,εθπαηδεπηηθψλ,(Πξντζηακέλεο, πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο, Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο)πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ζηελ απνζηνιή ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. Πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ πξνζηαζίαο από πηζαλνύο θηλδύλνπο 

 

Αληηκεηώπηζε έθηαθηωλ αλαγθώλ 
 

 

Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε 

πνηθίιεο ζπλέπεηεο ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο, σο 

ιεηηνπξγηθνί ρψξνη θηινμελίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο επάισηεο νκάδαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, απαηηνχλ απμεκέλν βαζκφ εηνηκφηεηαο έλαληη ησλ θηλδχλσλ απηψλ. 

Η απξφβιεπηε ή πεξηζηαζηαθή θξίζε είλαη απηή πνπ ζπλδέεηαη επζέσο κε ηελ 
αλάγθε εθπφλεζεο ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζήο ηεο. Σα θξίζηκα ζπκβάληα ρξήδνπλ 
έγθαηξσλ θαη έγθπξσλ ελεξγεηψλ αληαπφθξηζεο .Η έγγξαθε θαη νξγαλσκέλε 
απνηχπσζε απηψλ, ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ,ζπλίζηαην πξσηφθνιιν-ζρέδην 
δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, πξέπεη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα λα δεκηνπξγεζεί κηα Οκάδα 

Γηακφξθσζεο ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Κξίζεσλ, πνπ ζπλήζσο είλαη ν χιινγνο 

Γηδαζθφλησλ κε επηθεθαιήο ηελ Πξντζηακέλε θαη αξρηθψο λα αλαπηπρζεί έλα γεληθφ 

ζρέδην πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ. Γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ζεηζκνχο θαη ζπλσδά θπζηθά θαηλφκελα επηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά ην 

«ρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ  Κηλδχλνπ» ζηελ 

αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη πινπνηνχληαη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο (επηθαηξνπνίεζε πξάμεο 2.εκ 3/9/2019). 

Η Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ, πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 
ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ εληφο ηνπ 
ζρνιηθνχ ρψξνπ .Δπίζεο ,ελεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο γηα ηνπο βαζηθνχο 
θαλφλεο θαη ηξφπνπο αληίδξαζεο θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ. 




