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Φαηξεηηζκόο 

 

Αγαπεηνί  Γνλείο – Κεδεκφλεο 

 

αο θαισζνξίδνπκε ζην λεπηαγσγείν καο. 

 Δπρφκαζηε ζεξκά, ζε φινπο πγεία θαη ζηνπο καζεηέο καο δεκηνπξγηθφ ελδηαθέξνλ ζηηο 

θαζεκεξηλέο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.  

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 ζηελ 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. 

Οη θαλφλεο έρνπλ ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ε πξφνδνο ησλ 

καζεηψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη απνηειεζκαηηθφηεξα. Σν ζρνιείν ιεηηνπξγεί σο κηα θνηλφηεηα 

αγσγήο κε  θνηλφ ζηφρν φισλ ησλ κεηερφλησλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα  φρη κφλν ηελ  πξφνδν ησλ 

καζεηψλ, αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε ζεκαληηθψλ αμηψλ.  

Διπίδνπκε ζηε ζηελή ζπλεξγαζία καο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ψζηε ε θνίηεζε 

ησλ παηδηψλ ζαο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην επράξηζηε θαη δεκηνπξγηθή. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ζαο εχρνληαη θαιή θαη δεκηνπξγηθή ζρνιηθή ρξνληά. 
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Δηζαγσγή 

 

 θνπφο 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.  

 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 (ΓΔΔΠ-ΑΠ ΦΔΚ 304Β/13-03-2003).  

Πξφθεηηαη γηα ην πεξηβάιινλ, φπνπ νη καζήηξηεο/ηέο ζπλππάξρνπλ γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα καζαίλνληαο, δεκηνπξγψληαο, παίδνληαο θαη δηακνξθψλνληαο ζηάζεηο θαη αμίεο. 

Γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ πνιπδηάζηαηνπ έξγνπ ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε χπαξμε θαλφλσλ. ην θείκελν πνπ αθνινπζεί κε ηνλ γεληθφ 

ηίηιν «Δζσηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο Νεπηαγσγείνπ» πεξηγξάθνληαη νη πην ζεκαληηθνί 

απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο.  

Με ηνλ φξν «Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο» ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη 

ησλ θαλφλσλ πνπ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελφριεηα, κεζνδηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Ζ ηήξεζή ηνπ απφ 

φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ ζρνιείνπ (καζεηέο/καζήηξηεο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο/θεδεκφλεο, 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ) κε ακνηβαίν ζεβαζκφ ζηνλ δηαθξηηφ ζεζκηθφ ξφιν ηνπο απνηειεί 

πξνυπφζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Δίλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν 

κπνξεί ην ζρνιείν λα νηθνδνκήζεη γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακά ηνπ. Γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ην Νεπηαγσγείν καο νκαιά θαη απνδνηηθά ζα πξέπεη φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο  

θνηλφηεηαο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο) λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. 

ην πιαίζην απηφ ν φξνο "ζρνιηθή πεηζαξρία" απνθηά δεκνθξαηηθφ πεξηερφκελν θαη 

αλαδεηθλχεηαη ζε βαζηθφ πνηνηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ  (ΤΠΑΗΘ).  

Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ 

ηνλ Καλνληζκφ, αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Πξντζηακέλε ηνπ ζρνιείνπ θαη ην 

χιινγν Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ θείκελε 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ βαζίδεηαη ζε φζα πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ πνιηηεία γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ρνιείσλ (Π.Γ. 

79/2017 ΦΔΚ 109/Α/2017). 
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Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο (άξζξν 37, Ν.4692/2020) ζπληάζζεηαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλνο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νεπηαγσγείνπ (Π.Γ 79/2017 

(ΦΔΚ 109Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23, Ν. 4559/2018 (ΦΔΚ 142Α) θαη ηηο 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηηο αιιαγέο πνπ επηβάιινπλ νη 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηε θεηηλή ρξνληά ιφγσ ηεο παλδεκίαο (COVID-19) 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ θαη ηνπ ΤΠΑΗΘ. 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ζπληάζζεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

Πξντζηακέλεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ, ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θαζψο θαη εθπξνζψπνπ ηνπ 

Γήκνπ Αξηαίσλ.  

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηνπ Νεπηαγσγείνπ Καιφβαηνπ ζπληάρζεθε γηα ην ζρνιηθφ 

έηνο 2022-2023 ζχκθσλα κε ηελ πξάμε  3/26-09-2022 ηνπ βηβιίνπ πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην κε αξηζκ. Πξση. 491/9-2-2021 ΦΔΚη.β. ηνπ ΤΠΑΗΘ 

«Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο». ηε 

ζχληαμε ηνπ παξφληνο εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ζπκκεηείραλ φινη νη γνλείο/θεδεκφλεο, θαζψο 

ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα δελ πθίζηαηαη  χιινγνο Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ, πνπ λα είλαη λφκηκα 

ζπζηεκέλνο κε απφθαζε Πξσηνδηθείνπ θαη ην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην λα έρεη πξνθχςεη απφ 

εθινγηθέο δηαδηθαζίεο κεηά απφ Γεληθή πλέιεπζε. 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο φηαλ θξηζεί 

αλαγθαίν, αλαπξνζαξκφδεηαη, κέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν ζπκκεηνρηθήο 

δηαδηθαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη λέεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηηο, θαηά θαηξνχο, απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ.  

 

 

 

 

 



 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ 

4 

 

Κεθάιαην 1ν:Πξνζέιεπζε–παξακνλή ζην ζρνιείν θαη  

απνρώξεζε από απηό 

 

1.1 Γηδαθηηθό σξάξην 

 

Σν Νεπηαγσγείν Καιφβαηνπ  απνηειείηαη απφ έλα ηκήκα πξσηλφ ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί θαη  ηκήκα πξφσξεο ππνδνρήο θαη έλα απνγεπκαηηλφ (πξναηξεηηθφ νινήκεξν). 

Τπεξεηνχλ ζ’ απηφ δχν εθπαηδεπηηθνί (δχν λεπηαγσγνί) θη έλα άηνκν ζαλ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

(θαζαξίζηξηα). 

 Γηδαθηηθφ σξάξην εθπαηδεπηηθνχ πξσηλήο δψλεο: 07:30-12:10 

 Γηδαθηηθφ σξάξην εθπαηδεπηηθνχ πξναηξεηηθνχ νινήκεξνπ ηκήκαηνο: 11:50-16:00. 

 

1.2 Πξνζέιεπζε– Παξακνλή ζην ζρνιείν θαη απνρώξεζε από απηό 

 

Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ  βνεζά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ  

Νεπηαγσγείνπ, ελψ ε θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε επηθέξεη αλαζηάησζε ζην πξφγξακκά ηνπ.  

Σέζζεηηο (4) καζήηξηεο/ηέο πξνζέξρνληαη ζην Νεπηαγσγείν κε έλα κεηαθνξηθφ κέζν 

(ΣΑΥΗ) ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη απνρσξνχλ επίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δθηά (7) 

καζήηξηεο/ηέο πξνζέξρνληαη κε ζπλνδεία γνλέσλ-θεδεκφλσλ θαη απνρσξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Ζ επίζθεςε θαη ε παξακνλή ησλ γνλέσλ ζηηο αίζνπζεο, ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο δελ επηηξέπεηαη. 

Οη γνλείο εηζέξρνληαη ζην Νεπηαγσγείν κφλν θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο ζπλαληήζεσλ 

κε ηελ εθπαηδεπηηθφ.  

Ζ θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ δελ επηηξέπεηαη, παξά κφλν εάλ έρεη 

πξνεγεζεί ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Πξντζηακέλεο θαη ηνπ γνλέα – θεδεκφλα θαη ππάξρεη 

ζνβαξφο ιφγνο.  

Ζ είζνδνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, θιεηδψλεηαη ζηηο 8:30 π.κ. θαη παξακέλεη θιεηζηή θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο, γηα λα δηαθπιάζζεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. Αλνίγεη κφλν θαηά ηηο 

ψξεο απνρψξεζεο ησλ λεπίσλ δειαδή ζηηο 13:00, ψξα απνρψξεζεο ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

ηκήκαηνο θαη 16.00 ψξα απνρψξεζεο ηνπ νινήκεξνπ ηκήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα: 

 Οη καζεηέο, φηαλ απνρσξνχλ παξαδίδνληαη κόλν ζηνπο ελήιηθεο ζπλνδνχο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε πξνζέιεπζεο/απνρψξεζεο πνπ ζπκπιήξσζαλ νη 

γνλείο ηνπο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο. 
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 Ζ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ, κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο, αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζην γνλέα ή θεδεκφλα. Οη γνλείο/θεδεκφλεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ 

ην σξάξην ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ παξαιαβή ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε φπνπ νη καζήηξηεο/ηέο κεηαθηλνχληαη κε ΣΑΞΗ νη γνλείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

έγθαηξε πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζην κεηαθνξηθφ κέζν. ε πεξηπηψζεηο δπζκελψλ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ην Νεπηαγσγείν δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία 

πξνζέιεπζεο/απνρψξεζεο, ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην ε έθζεζε γνλέσλ θαη καζεηψλ 

ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο δίρσο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. 

 Οη καζεηέο/καζήηξηεο δελ επηηξέπεηαη λα απνρσξήζνπλ απφ ην Νεπηαγσγείν πξηλ απφ ηε 

ιήμε ησλ καζεκάησλ, ρσξίο άδεηα. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε έθηαθηεο απνρψξεζεο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ (π.ρ. αζζέλεηα), ελεκεξψλεηαη ν/ε γνλέαο/θεδεκφλαο γηα 

λα παξαιάβεη ην παηδί ηνπ/ηεο, ζπκπιεξψλνληαο Τπεχζπλε Γήισζε.  

1.3 Δβδνκαδηαίν Ωξνιόγην Πξόγξακκα 

 

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

εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΑΗΘ θαη εμεηδηθεχεηαη απφ ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ κε επζχλε  ηεο 

Πξντζηακέλεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ Πξντζηακέλε 

Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Γηα ηα 

ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Ζ έλαξμε, ε ιήμε, ε δηάξθεηα καζεκάησλ ηνπ βαζηθνχ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ, ηα δηαιείκκαηα, ν ρξφλνο δηδαζθαιίαο αλά δηδαθηηθή ψξα, θαζψο 

θαη ε έλαξμε θαη ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

απνθάζεηο ηνπ ΤΠΑΗΘ. Αλαθνηλψλνληαη ζηνπο γνλείο κε ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

 

1.3.1 Ωξνιόγην Πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ (πξστλό, νινήκεξν) 

 

Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2022-2023 ην πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ, δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
 

 

Τπνρξεσηηθό πξόγξακκα  

Πξόσξε Τπνδνρή (ηζρχεη κφλν γηα ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο πνπ παξαθνινπζνχλ ην νινήκεξν 

πξφγξακκα θαη είλαη πξναηξεηηθφ)  

 Πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ: 7:45-8:00 

Τπνρξεσηηθό πξόγξακκα  
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 Τπνδνρή ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζην Νεπηαγσγείν: 8.15- 8:30.  

 Λήμε ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο- απνρψξεζε καζεηψλ θαη καζεηξηψλ: 13:00 

Οινήκεξν πξόγξακκα  

 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ Οινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο: 13:00. 

 Λήμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ Οινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο: 16:00. 

 

1.3.2. Παξνρή ζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-2023. 

 

  Σν Ωξνιφγην Πξφγξακκα γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2022-

2023 ζην λεπηαγσγείν, θαζνξίδεηαη, κε ηελ 111525/ΓΔ4 Τ.Α. ΜΔ ΦΔΚ 4188/10-09-2021, η. 

Β΄, άξζξν 1, θνηλήο απφθαζεο ηεο Τπνπξγνχ θαη ηεο Τθππνπξγνχ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ». 

 

4. Παξακνλή ζην ζρνιείν 

 

4.1 Γηάιεηκκα 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο βγαίλνπλ ζηελ απιή, φπσο έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ην Ωξνιφγην Πξφγξακκα, κε ηε ζπλνδεία ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Σν δηάιεηκκα είλαη 

ρξφλνο παηρληδηνχ, αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ςπραγσγίαο, φπνπ νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο αιιειεπηδξνχλ, παίδνπλ αξκνληθά θαη γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή δπζθνιία 

αληηκεησπίδνπλ, απεπζχλνληαη  ζηελ εθπαηδεπηηθφ. Γη’ απηφ ην ιφγν, δελ επηηξέπεηαη ε 

παξακνλή ησλ καζεηψλ ζηηο αίζνπζεο ή ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

Καηά ηα δηαιείκκαηα, ν ρψξνο αεξίδεηαη ηειείσο θαη γη’ απηφ θξνληίδεη ε εθπαηδεπηηθφο 

ηνπ ηκήκαηνο, ελψ θαηά ηελ παξακνλή ησλ παηδηψλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ν ρψξνο αεξίδεηαη κεξηθψο, ψζηε λα κελ ππάξρεη πιήξεο απψιεηα 

ζεξκφηεηαο, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. 

 

4.2 Πξόγεπκα – γεύκα (Αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ θαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ην γεύκα) 

 

Σν πξφγεπκα θαη ην γεχκα ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ παξαζθεπάδεηαη ζην ζπίηη κε επζχλε 
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ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο. πζηήλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην πξφγεπκα θαη ην γεχκα  

λα πεξηιακβάλεη πγηεηλέο ηξνθέο θαη φρη έηνηκα snacks. Οη εθδειψζεηο, γηα νλνκαζηηθέο ενξηέο 

θαη γελέζιηα γίλνληαη κεηά ην πξφγεπκα.  

Ζ λεπηαγσγφο ζην νινήκεξν πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ, βνεζά θαη θαζνδεγεί ηνπο 

καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ γεχκαηνο θαη λα εμππεξεηνχληαη απηφλνκα. ε θάζε πεξίπησζε δίλεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηνπο καζεηέο κέρξη λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο.  

 

4.3 Φαξκαθεπηηθή αγσγή καζεηώλ/ηξηώλ εληόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ 

 

  Ζ ρνξήγεζε θαξκάθσλ απαγνξεχεηαη απφ ηνπο λεπηαγσγνχο, θαηά ηελ δηάξθεηα 

θνίηεζεο ησλ καζεηψλ ζην Νεπηαγσγείν, φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. ε πεξηπηψζεηο πνπ 

απαηηείηαη θαξκαθεπηηθή αγσγή, νη γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ, νθείινπλ λα αηηνχληαη 

ηελ άδεηα ηεο Πξντζηακέλεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνθεηκέλνπ λα εηζέξρνληαη νη ίδηνη, ή άιιν 

πξφζσπν ην νπνίν ζα ππνδείμνπλ ζρεηηθά, ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα ηε ρνξεγήζνπλ. 

Παξέρνληαη φκσο νη πξψηεο βνήζεηεο θαη ελεκεξψλνληαη ηειεθσληθά νη γνλείο ηνπ παηδηνχ ή ην 

ΔΚΑΒ (166) (ζε πεξίπησζε εμαηξεηηθνχ πεξηζηαηηθνχ), γηα δηαθνκηδή ηνπ καζεηή, ελψ 

ηαπηφρξνλα ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ηνπ. 

 

4.4 Αζθάιεηα καζεηώλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν 

 

Ζ αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία, ψζηε λα πξνιεθζεί θαηά ην 

δπλαηφλ ε δηαζπνξά ηνπ ηνχ ζηνλ ρψξν ησλ ζρνιείσλ. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ είλαη, επίζεο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ θξνχζκαηα ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα, λα πεξηραξαθσζεί ε δηαζπνξά, 

ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο δεπηεξνγελψλ θξνπζκάησλ. 

Ζ αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ Νεπηαγσγείνπ καο βαζίδεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή πνιιαπιψλ 

κέηξσλ πξνθχιαμεο: 

 Δθαξκνγή πγηεηλήο ρεξηψλ θαη αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο απφ ην παηδί θαη ην άηνκν πνπ ην 

θξνληίδεη. 

 Υξήζε εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο απφ ην πξνζσπηθφ (κάζθα, γάληηα, θαη –ζε 

πεξίπησζε θηλδχλνπ εθηίλαμεο βηνινγηθψλ πγξψλ ή αλαπλεπζηηθψλ εθθξίζεσλ– πνδηά 

αδηάβξνρε θαη νθζαικηθή πξνζηαζία κε γπαιηά ή αζπίδα πξνζψπνπ). 
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 Καιφο αεξηζκφο ησλ αηζνπζψλ, θαζαξηφηεηα ρψξσλ θαη ηαθηηθή εθαξκνγή απνιπκαληηθνχ 

ζε επηθάλεηεο. 

 Απνρή απφ ην Νεπηαγσγείν φζσλ εθδειψλνπλ ππξεηφ ή/θαη άιια ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε 

COVID-19. 

5. Φνίηεζε 

 

 Σν Νεπηαγσγείν  είλαη ην ζεκέιην ηεο παηδείαο θαη ε αλάγθε θνίηεζεο ζε απηφ είλαη 

επηηαθηηθή. Ζ αλειιηπήο, ελεξγφο θαη ζπζηεκαηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ, απνηειεί βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν Νεπηαγσγείν απνηειεί ηνλ θπζηθφ ρψξν αγσγήο 

θαη κάζεζεο, γηαηί αθξηβψο εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπγθεθξηκέλεο θαη νξγαλσκέλεο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αγσγήο. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, είλαη ππνρξεσηηθή. ε πεξίπησζε απνπζίαο καζεηξηψλ/ηψλ νη 

απνπζίεο θαηαρσξνχληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα My School θαη ελεκεξψλνληαη νη 

γνλείο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απνπζηψλ ζπγθεληξσηηθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ε Πξντζηακέλε ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο γηα ηε ζεκαζία 

θαη ηνπο ιφγνπο ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν θαη ηεο απνθπγήο άζθνπσλ 

απνπζηψλ. 

 Δλεκεξψλεη ηνπο γνλείο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ νθείιεη λα θάλεη πξνο ηελ Τπεξεζία ηεο ζε 

πεξίπησζε κε εγγξαθήο ή παξαηεηακέλεο απνπζίαο καζεηή απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

θαζψο θαη γηα ην φξην ησλ απνπζηψλ πνπ είλαη εθαηφ (100). 

 Δπηζεκαίλεη φηη νη απνπζίεο είλαη ην κεγαιχηεξν εκπφδην ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη εάλ 

δελ ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο ή αλσηέξαο βίαο θάζε απνπζία είλαη αδηθαηνιφγεηε. ε 

πεξίπησζε πνπ έλαο καζεηήο απνπζηάδεη, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ 

ηκήκαηνο θαη Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ γηα ηνλ ιφγν ηεο απνπζίαο. Σέινο, ηνλίδεη 

φηη, ηελ νπζηαζηηθή αιιά θαη ηελ ηππηθή επζχλε απέλαληη ζην Νεπηαγσγείν θαη ηελ πνιηηεία 

γηα ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ, θέξνπλ θαηά ην λφκν νη γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο. 

  Φέηνο, ρξεηάδεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ ππξεηφ ή/θαη 

άιια ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε ινίκσμε COVID-19. πληζηάηαη νη καζεηέο απηνί λα 

παξακέλνπλ ζην ζπίηη. πζηήλεηαη πξνο ηνπο γνλείο ν έιεγρνο ησλ παηδηψλ γηα ελδερφκελε 

εκθάληζε ζπκπησκάησλ (πηζαλψο θαη κε ζεξκνκέηξεζε) πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο απφ ην 

ζπίηη. Παξακνλή θαη’ νίθνλ θαη απνρή απφ ην Νεπηαγσγείν νπνηνπδήπνηε παηδηνχ 

εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε COVID-19. 
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5.1 Ταθηηθή ή κε θνίηεζε καζεηώλ/ηξηώλ ζην ζρνιείν 

 

 ην λεπηαγσγείν εγγξάθνληαη δχν (2) ειηθίεο λεπίσλ. Ζ πξψηε ειηθία (λήπηα) 

πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ 

ειηθία πέληε (5) εηψλ, γηα ηα νπνία ε θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ δεχηεξε ειηθία 

(πξνλήπηα) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο 

ζπκπιεξψλνπλ ειηθία ηεζζάξσλ (4) εηψλ. Ζ θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν είλαη ππνρξεσηηθή 

θαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ηεο καζήηξηαο/ηή ζην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν. 

  Ζ εηζαγσγή απφ λσξίο ζε έλα πιαίζην κε ζαθή εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, βνεζάεη 

ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ επθνιφηεξα ηηο λνεηηθέο, θνηλσληθέο, γισζζηθέο θαη άιιεο 

δεμηφηεηεο. Σν Νεπηαγσγείν, ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ε ζεζκνζεηεκέλε δνκή 

πνπ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη, κε ην πξφγξακκα θαη ην πςειφ επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ 

ιεηηνπξγψλ ηεο, ην πνηνηηθφ, γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ απαηηνχλ ηα 

πξψηα βήκαηα ησλ παηδηψλ ζηε κάζεζε.   

Σν Γηεηέο Πξφγξακκα επηηξέπεη: 

 ηελ ακνηβαία, επεξγεηηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα κεγαιχηεξα θαη ηα 

κηθξφηεξα παηδηά 

 ηνλ εληνπηζκφ πην έγθαηξα ησλ ηδηαίηεξσλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ή δπζθνιηψλ αλ 

ππάξρνπλ 

 ηελ νκαιφηεξε κεηάβαζε ησλ λεπίσλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. 

5.2 Τξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο θνίηεζεο ζύκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο λόξκεο 

 

  Νήπηα ηα νπνία δελ έρνπλ εγγξαθεί θαη θνηηήζεη ζην λεπηαγσγείν θαη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ ηελ ειηθία ησλ έμη (6) εηψλ, εγγξάθνληαη 

ζην δεκνηηθφ κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ Κ.Δ..Τ. ή ηνπ νηθείνπ πληνληζηή 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Νεπηαγσγψλ, δηαθνξεηηθά εγγξάθνληαη ζην λεπηαγσγείν, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ ΠΓ79/2017 (Α 109), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε. Παηδηά πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ Π.Γ. 79/2017 (Α 

109), εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο ζην δεκνηηθφ. 

  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δκβνιηαζκψλ, είλαη ε ππνρξεσηηθφηεηα φισλ εθείλσλ 
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ησλ εκβνιίσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ. Έλα απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο, απνηειεί θαη ε επίδεημε ηνπ Βηβιηαξίνπ Τγείαο ή άιιν ζηνηρείν 

απφ  ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη έγηλαλ ηα πξνβιεπφκελα εκβφιηα.  

Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ην πξνβιεπφκελν φξην ησλ αδηθαηνιφγεησλ απνπζηψλ 

πνπ κπνξεί λα  θάλεη ν/ε καζεηήο/ηξηα. Γλσζηνπνηείηαη ζηνπο γνλείο φηη επαλάιεςε 

θνίηεζεο ζην Νεπηαγσγείν γίλεηαη α) αλ νη απνπζίεο ηνπ καζεηή/καζήηξηαο ππεξβαίλνπλ 

ηηο εθαηφ (100), ζχκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε παξ.5, άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ.79/2017 κε ηελ 

παξ. ε) ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ λ.4610/2019(Α 70) θαη β) φηαλ ν καζεηήο/καζήηξηα 

παξνπζηάδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο γηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ παξ.7 θαη 8, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ Π.Γ.79/2017 κε 

ηελ παξ.1δ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4559/2018(Α 142).     

Αλαδήηεζε καζεηή/ηξηαο  χζηεξα απφ ζπζηεκαηηθή θαη αδηθαηνιφγεηε απνπζία  απφ ην 

ζρνιείν, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ. 79/2017. 

 

6. Άιια ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο 

 

6.1 Γαλεηζηηθή Βηβιηνζήθε. 

 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο γιψζζαο ηνπ λεπηαγσγείνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο σο θαηεμνρήλ δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ βηβιηνζήθε 

ιεηηνπξγεί σο πεξηβάιινλ εγγξακκαηηζκνχ, αιιά θη σο κέζν γηα ηελ αλάπηπμε δεζκνχ αγάπεο 

κε ην βηβιίν θαη θηιαλαγλσζίαο. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο αλαδεηθλχεηαη θξίζηκε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο. ε πεξίπησζε θζνξάο 

ηνπ βηβιίνπ ν γνλέαο επηβαξχλεηαη ην θφζηνο ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπ. 

 

6.2 Φξήζε εηθόλσλ θαη βίληεν από ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

ε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή εθδειψζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ γνλείο θαη θεδεκφλεο, 

επηηξέπεηαη ε θσηνγξάθεζε θαη ε βηληενζθφπεζε ησλ καζεηψλ/ καζεηξηψλ, φκσο δελ 

επηηξέπεηαη λα αλαξηήζνπλ θσηνγξαθίεο ή βίληεν ζην δηαδίθηπν, ιφγσ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ησλ παηδηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη γνλείο ππνγξάθνπλ ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα παξαπάλσ. Οη εθπαηδεπηηθνί, κεηά απφ εηδηθή επεμεξγαζία ησλ θσηνγξαθηψλ 
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θαη κφλν κε ελππφγξαθε έγθξηζε ησλ γνλέσλ, αλ ρξεηαζηεί, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

6.3 Δκβνιηαζκόο καζεηξηώλ/ησλ 

 

Ο εκβνιηαζκφο ησλ καζεηξηψλ/ησλ πνπ εγγξάθνληαη ζην Νεπηαγσγείν είλαη 

ππνρξεσηηθφο ζχκθσλα κε ηελ αξ.2387/2020 (Γ) ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξάηεηαο. 

Καηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Νεπηαγσγείν νη γνλείο ππνρξενχληαη ζηελ επίδεημε βηβιηαξίνπ 

πγείαο ή άιινπ ζηνηρείνπ, απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη έγηλαλ ηα πξνβιεπφκελα εκβφιηα. 

6.4 Βνεζεηηθό πξνζσπηθό 

 

ην Νεπηαγσγείν καο ππεξεηεί έλα άηνκν σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ (θαζαξίζηξηα)πνπ 

νθείιεη λα θξαηά ην ρψξν θαζαξφ, πγεηνλνκηθά θαηάιιειν γηα ηελ παξνπζία ησλ καζεηψλ ηφζν 

ζην πξσηλά ηκήκαηα, φζν θαη ζην πξναηξεηηθφ νινήκεξν ηκήκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

Σν σξάξηφ ηνπ θαη ηα θαζήθνληά ηνπ ζην ζρνιείν νξίδνληαη κε βάζε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, απφ 

ην θνξέα πξφζιεςήο ηνπ (Γήκνο Αξηαίσλ). 
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Κεθάιαην2:Σπκπεξηθνξά καζεηξηώλ/ηώλ– Παηδαγσγηθόο 

έιεγρνο 

 

2.1 Σπκπεξηθνξά καζεηξηώλ/ηώλ -Παηδαγσγηθόο έιεγρνο 

 

ε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε εθπαίδεπζε είλαη δχζθνιε 

θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη βέβαην φηη ε ειιηπήο αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ δχλαηαη λα δηαηαξάμεη ην ζρνιηθφ θιίκα ηεο ηάμεο, λα ζπαηαιήζεη ην ρξφλν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη παξάιιεια λα επεξεάζεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ θαιή 

δηάζεζε ησλ καζεηψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην ε δεκηνπξγία ελφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, ζην νπνίν 

θαζνξίδνληαη επδηάθξηηα νη λφξκεο θαη νη θαλφλεο πνπ νθείινπλ φινη, φζνη απνηεινχλ κέξνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο λα ηεξνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ απαξέγθιηηα. Άιισζηε ε δεκηνπξγία, 

απφ ηελ πξψηε θηφιαο εκέξα, ελφο ήζπρνπ θαη νξγαλσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ αθξαία ζπκπεξηθνξά ηεο καζήηξηαο/ηή απνηειεί αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο θαη ησλ γνλέσλ ηεο καζήηξηαο/ηή. Αλ δελ βξεζεί ιχζε ζην πξφβιεκα 

ηφηε νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Πξντζηακέλε θαη ην χιινγν Γηδαζθφλησλ ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ. Αλ παξφια απηά νη πξνηάζεηο φισλ δελ νδεγνχλ ζηε επίιπζε ηνπ ζέκαηνο ηφηε 

θαιείηαη ε πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή 

παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζή ηνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε, ιακβάλεηαη ππφςε ε βαζηθή 

αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 

2.2.Παηδαγσγηθόο έιεγρνο 

 

Γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ καο  θξνληίδεη γηα ηα εμήο: 

 Να ζπκβάιιεη ζηελ εκπέδσζε ελφο ήξεκνπ, ζεηηθνχ, ζπλεξγαηηθνχ, ζπκπεξηιεπηηθνχ, 

επνηθνδνκεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, θξνληίδνληαο γηα ηελ πξφνδν φισλ ησλ 

καζεηψλ/καζεηξηψλ ηνπο θαη λα ηνπο πξνζθέξεη παηδεία δηαλνεηηθή, εζηθή θαη 

θνηλσληθή.  
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 Να ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ καζεηξηψλ/ηψλ ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξφνδν θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηξηψλ/ηψλ ηεο θαη πηνζεηεί 

θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα.  

  Να ελζαξξχλεη ηηο καζήηξηεο/ηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ην Νεπηαγσγείν θαη λα θαιιηεξγνχλ 

ηηο αξρέο θαη ην πλεχκα αιιειεγγχεο θαη ζπιινγηθφηεηαο. 

  Σα ζέκαηα απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ζην Νεπηαγσγείν, λα απνηεινχλ αληηθείκελν 

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

Πξντζηακέλε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ην χιινγν Γηδαζθφλησλ θαη ηελ  πληνλίζηξηα 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. 

 ε θάζε πεξίπησζε ιακβάλεηαη ππφςε ε βαζηθή αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Άιισζηε θάζε καζήηξηα/ηήο 

απνηειεί κηα ηδηαίηεξε μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα θαη έρεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο, ηα δηθά 

ηνπ πξνβιήκαηα θαη ηε δηθή ηνπ ςπρνζχλζεζε. 

 

2.3 Καηλνηόκεο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζην ζρνιείν 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο εμέιημήο ηνπο, νη καζεηέο θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε κηα πιεζψξα εξεζηζκάησλ θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα λα 

θαηαθηήζνπλ γλψζε πνπ άιινηε ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν ή θαη 

θαζφινπ. Δπηπξφζζεηα, ν ζηφρνο γηα γλψζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα 

πηνζέηεζε θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ε 

κάζεζε, έρνληαο ζηε βάζε ηνπο ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, απνηέιεζαλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη αλάιπζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη εμέιημεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θιίκα ηάμεο, ην νπνίν ζα 

είλαη επλντθφ σο πξνο ηελ πξνψζεζε θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ θαη αθαδεκατθψλ 

επηηεπγκάησλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο. Ζ ρξήζε ηεο επηβξάβεπζεο θαη ηεο ελζάξξπλζεο 

απνηειεί έλαλ βαζηθφ ηξφπν πξφιεςεο πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ ηάμε, αιιά 

ιεηηνπξγεί θαη σο ηξφπνο παξέκβαζεο. 

Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο πνπ νη καζήηξηεο/ηέο ζα εηζέιζνπλ ζην ρψξν ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ δηακνξθψλνληαη ζπκβφιαηα νξζήο ζπκπεξηθνξάο κε θαλφλεο πνπ 



 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ 

14 

 

γξάθνληαη απφ ηηο/ηνπο ίδηνπο, ππνγξάθνληαη θαη αλαξηψληαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο 

αίζνπζαο θαη ε ηήξεζή ηνπ απνηειεί ππνρξέσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπκε θαη λα εληζρχζνπκε ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο, 

νθείινπκε νη εθπαηδεπηηθνί λα δψζνπκε ηα θαηάιιεια θίλεηξα ζηνπο καζεηέο καο. Σα 

θίλεηξα κπνξεί λα είλαη κηα ακνηβή (επηβξάβεπζε, ελζάξξπλζε θ.άι.)  ή κηα επράξηζηε 

δξαζηεξηφηεηα. Σα θίλεηξα πνπ δίλνπκε ζηνπο καζεηέο καο απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο  γηα ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη ε πινπνίεζε επράξηζησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο καο λα 

απηναμηνινγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  
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Κεθάιαην 3ν:Πξόιεςε θαηλνκέλσλ βίαο θαη ζρνιηθνύ 

εθθνβηζκνύ 

 

3.1 Πξόιεςε θαη δηαρείξηζε θαηλνκέλσλ βίαο θαη ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

 

Ζ ζρνιηθή βία θαη ν εθθνβηζκφο είλαη θαηλφκελα πνπ έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν ζηελ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ φζν θαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, δειαδή αθξηβψο 

ζηα πεδία πνπ εληνπίδνληαη ηα θχξηα αληηθείκελα δξάζεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ελψ ζχκθσλα κε 

κειέηεο, ε βία θαη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο [bullying] είλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν αθφκα θαη 

ζηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ θαη κάιηζηα ηα δηάθνξα πεξηζηαηηθά πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

λεπηαγσγείν είλαη αξηζκεηηθά ίζα κε απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. 

Ζ παξνξκεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ν απζνξκεηηζκφο ηεο ειηθίαο ηνπο καο επηηξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπκε ηηο αξλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κηθξψλ παηδηψλ άκεζα θαη έγθαηξα, 

λα επέκβνπκε θαη λα πξνιάβνπκε ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά. 

Ωζηφζν έλα παηδί πνπ ζπκπεξηθέξεηαη έηζη άζρεκα ζε ηφζν κηθξή ειηθία, δελ ζεκαίλεη φηη 

ζα ζπλερίζεη λα ην θάλεη θαη κεγαιψλνληαο, αξθεί λα γίλνπλ έγθαηξα ζπληνληζκέλεο 

πξνζπάζεηεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη θπξίσο ηνπο γνλείο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ 1/ζΝεπηαγσγείνπ Καιφβαηνπ δίλεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην θεθάιαην απηφ, φπνπ εμεηδηθεχνληαη νη βαζηθνί θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, 

ηνλίδνληαη νη ηξφπνη επίιπζεο δηαθνξψλ θαη δηαθχιαμεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ θαη ζπζηεκαηνπνηείηαη ε αλάγθε ηεο πξφιεςεο θαηλνκέλσλ βίαο θαη ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Νεπηαγσγείνπ καο: 

 Φξνληίδνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ζεηηθνχ θαη πγηνχο ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

επηδηψθεηαη λα επηθξαηεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Ο εθθνβηζκφο είλαη πξφβιεκα 

ζρνιηθήο πεηζαξρίαο θαη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ 

θαη ηε δεκηνπξγία πνιηηηζκέλνπ θιίκαηνο ζην Νεπηαγσγείν. 

 Αληηκεησπίδνπλ θάζε θαηλφκελν εθθνβηζκνχ κε ζνβαξφηεηα θαη κε ξηδηθφ ηξφπν. Θα 

πξέπεη, απφ ηελ πξψηε εκέξα, λα εμεγείηαη ζηηο καζήηξηεο/ηέο πνηνη είλαη νη θαλφλεο ηεο 

επηηξεπηήο θαη θηιηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη φηη είλαη επζχλε φισλ λα αλαθέξνπλ νηηδήπνηε 

ζεσξήζνπλ σο αξλεηηθφ. 

 Αλαξηνχλ ζηελ ηάμε ηνπο ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίνη έρνπλ 

ζπκθσλεζεί κεηά απφ ζπδήηεζε κε ηα παηδηά.  
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 Μεξηκλνχλ, ψζηε νη θαλφλεο απηνί λα είλαη μεθάζαξνη θαη νη επηπηψζεηο απφ ηε κε ηήξεζή 

ηνπο απνθαζίδνληαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, ψζηε λα γίλνπλ απνδεθηέο, δίλνληαο πάληα 

έκθαζε θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηελ επηβξάβεπζε ησλ ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

θαη ζηε δπλαηφηεηα επθαηξηψλ γηα βειηίσζε ησλ αξλεηηθψλ. πλεξγαζία κε ηηο νηθνγέλεηεο 

ησλ καζεηξηψλ/ηψλ κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζηα παξαπάλσ θαη ζην ζπίηη. 

Τπάξρεη κέξηκλα απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη ιαλζαζκέλεο  ζπκπεξηθνξέο ησλ 

καζεηξηψλ/ηψλ λα κελ κεηαδίδνληαη ζηνπο γνλείο σο παξαπηψκαηα, αιιά σο επθαηξίεο γηα 

απηνξξχζκηζε, απηνέιεγρν θαη βειηίσζε απφ ην ίδην ην παηδί, κε βαζηθφ θίλεηξν ηε 

δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη δεηείηαη απφ απηνχο λα δηαηεξνχλ ηελ ίδηα νπηηθή θαη θαηεχζπλζε 

θαη ζην ζπίηη, λα ππάξρεη δειαδή ζπλέρεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. 

 Μηινχλ γηα ζπλαηζζήκαηα. Γηα ην πψο ληψζνπλ νη άιινη, γηα ην πψο ληψζνπλ ηα ίδηα ηα 

παηδηά θαη  ηα βνεζνχλ, ψζηε λα ηα εθθξάδνπλ. Γηδάζθνληαη κε θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηνπ ελφο απφ ηνλ άιινλ. 

 Δπηδηψθνπλ ηε ρξήζε θηλήηξσλ γηα ηελ επηβξάβεπζε (αηνκηθέο θάξηεο) ησλ καζεηψλ, 

πξαγκαηνπνηψληαο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα (φπσο θνπθινζέαηξν, παηρλίδηα ξφισλ, 

δξακαηνπνίεζε, δεκηνπξγία γσληάο γηα ηελ επίιπζε δηαθσληψλ) κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο 

απηνεθηίκεζήο ηνπο θαη ηελ βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. 
 

3.2 Μέηξα πξόιεςεο γηα ην θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνύ 

 

Απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έρνπλ απνθαζηζηεί ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε  πξφιεςε θαηλνκέλσλ βίαο θαη ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ αθνξνχλ φιε 

ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο). 

 Δπίβιεςε ζρνιηθώλ ρώξσλ 

 Οπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή επνπηεία ησλ καζεηξηψλ/ηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ηδηαίηεξα θαηά ηα δηαιείκκαηα, θπξίσο ζηνπο ρψξνπο φπνπ είλαη πηζαλφ 

λα ζπκβνχλ πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, φπσο νη ηνπαιέηεο. 

 Αμηνπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Τινπνίεζε ζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ  θαιιηεξγψληαο ηηο έλλνηεο ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ηεο απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο καο. 

 Δπηκόξθσζε θαη θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ καο 



 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ 

17 

 

πκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο-εκεξίδεο κε ζηφρν 

ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ.  

πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ηελ επρέξεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

εθθνβηζκνχ ζηελ πξψηκε θάζε, ψζηε λα ηελ απνηξέςνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα 

βειηηζηνπνηήζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζε πξνγξάκκαηα  πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

 πλεξγαζία κεηαμύ ζρνιείνπ, εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ 

Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Νεπηαγσγείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

ηεο δηαδηθαζίαο πξφιεςεο ή/θαη αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλσλ βίαο, παξελφριεζεο, 

εμαλαγθαζκνχ θαη ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ελεκέξσζε ησλ 

γνλέσλ γηα ηηο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ καο, πάλσ ζε ζέκαηα εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

ελζαξξχλνληαο ηελ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζα 

πινπνηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. Ζ νηθνγέλεηα 

θαη ην Νεπηαγσγείν πνπ είλαη νη βαζηθνί θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, έηζη ψζηε ζηνπο απξηαλνχο πνιίηεο λα 

κεηαδνζνχλ αμίεο πνπ ζα ηνπο βνεζνχλ λα έρνπλ κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, λα επηπρνχλ 

θαη λα πξννδεχνπλ. 

 Δπηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο γηα ην θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ 

εθθνβηζκνύ 

Πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθψλ ζπλαληήζεσλ µε ηνπο γνλείο γηα λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ ζρεηηθά µε ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη πξντδεαζκέλνη, ψζηε λα αληρλεχζνπλ ζπκπηψκαηα εάλ ηπρφλ εκπιαθνχλ µε θάπνην 

ηξφπν ηα παηδηά ηνπο ζε ηέηνηα πεξηζηαηηθά. Ζ νξγάλσζε θαη ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ 

δξάζεσλ ζα γίλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. 

 

3.3 Μέηξα δηαρείξηζεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ 

εθθνβηζκνύ 

 

 Παξεκβάζεηο ζε καζεηέο - «Θύηεο», «Θύκα» θαη «καζεηέο-ζεαηέο» 

ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο, ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ηεο ζεξαπείαο θαηλνκέλνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ε Πξντζηακέλε θαη ε λεπηαγσγφο ηνπ ηκήκαηνο  ζπδεηνχλ :  

α) ην πεξηζηαηηθφ  κε ην «ζχκα», 

β) κε ην «ζχηε»,  
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γ)κε ηηο καζήηξηεο/ηέο - ζεαηέο θαη  

δ) δίλνπλ κηα νηθεηνζειήο επθαηξία ηφζν ζην ζχηε φζν θαη ζην ζχκα λα απνθαηαζηήζνπλ ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 

 ηε ζπλέρεηα, θαινχλ άκεζα ζε ζπλάληεζε ηνπο γνλείο, φπνπ απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ  ηηο 

ζπλέπεηεο γηα ην «ζχηε».  

Πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζε νκάδεο-ζηόρν  

Γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ ζα παξέκβνπκε κε ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ  πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε, δηαρείξηζε ή θαη ζεξαπεία ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ή ζεκάησλ  ησλ 

εκπιεθφκελσλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ, είηε σο «ζχκαηα» είηε σο 

«ζχηεο» κε εθπαίδεπζε δηαρείξηζεο ζπκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο  βίαο θαη ηνπ 

εθθνβηζκνχ, ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θ.ιπ. 

Δλδεηθηηθό πξόγξακκα πνπ έρνπκε εληάμεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε είλαη: 

α) ην πξφγξακκα «Βήκαηα γηα ηε δσή» Δλδεηθηηθά βηβιία: α)Μίια κε θνβάζαη: Σξείο 

ηζηνξίεο γηα ηε βία ζην ζρνιείν, β)Σα κπαιφληα ηεο θηιίαο, γ) Ζ Μφλα ζην θαηλνχξγην 

ζρνιείν 2 ηζηνξίεο γηα ηε βία, δ) Αρηλφο ν ππεξαζπηζηήο ηνπ Σξηγνλσςαξνχιε θαη 

Δλδεηθηηθή ηαηλία: Σα κπιε γπαιηά. 

 Παξεκβάζεηο ζε καζεηέο –ζεαηέο 

ε πεξίπησζε πεξηζηαηηθνχ ζρνιηθήο βίαο εθηφο απφ ηηο εκπιεθφκελεο καζήηξηεο/ηέο 

είηε σο «ζχηεο» είηε σο «ζχκα» εκπιέθνληαη θαη νη καζήηξηεο/ηέο πνπ «βιέπνπλ» ην 

πεξηζηαηηθφ. Θα νξγαλψζνπκε θαη ζα πινπνηήζνπκε παξεκβάζεηο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηξηψλ/ησλ ζεαηψλ ζηηο επηπηψζεηο ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ 

εθθνβηζκνχ ζηνπο εκπιεθνκέλνπο θαη ζηνλ ξφιν ηνπο γηα ηελ απνηξνπή εθδήισζεο 

ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. 

Παξάδεηγκα ηέηνησλ παξεκβάζεσλ είλαη ηα ζεαηξηθφ έξγν: Ζ Φάξκα ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

 ην πιαίζην απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ, νη καζήηξηεο/ηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζε αλνηθηφ δηάινγν ζρεηηθά κε ηελ νπηηθή ησλ καζεηξηψλ/ηψλ-ζεαηψλ ζε 

πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο θαη ζε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

ξφινπ ησλ καζεηξηψλ/ηψλ-ζεαηψλ ζηελ απνηξνπή εθδήισζεο πεξηζηαηηθψλ βίαο. 

 πλεξγαζία κεηαμύ ζρνιείνπ θαη νηθνγελεηώλ ησλ εκπιεθόκελσλ καζεηώλ ζε 

πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνύ. 

πλαληήζεηο θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ 

γνλέσλ/θεδεκφλσλ ησλ καζεηξηψλ/ηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο θαη 

εθθνβηζκνχ κε ζθνπφ: 
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α) ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ, 

β) ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, 

γ) αλ ρξεηαζηεί, ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε απηψλ.  

Ζ νξγάλσζε θαη ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζα γίλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. 
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Κεθάιαην 4ν: Σρνιηθέο εθδειώζεηο – δξαζηεξηόηεηεο 

 

4.1 Σρνιηθέο εθδειώζεηο 

 

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

επηζθέςεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο - κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ ζρνιηθνχ 

έξγνπ - θαη γηα ην ιφγν απηφ νη καζεηέο θαιφ ζα ήηαλ λα κελ απνπζηάδνπλ απφ απηέο, αλ δελ 

ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο. Οη ζρνιηθέο γηνξηέο ηεο 28
ε
 Οθησβξίνπ, 17

ε
 Ννεκβξίνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζηηο ηάμεηο, ελψ νη ζρνιηθέο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 25
ε
 Μαξηίνπ, 

γηνξηή ηεο κεηέξαο, γηνξηή ιήμεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε παξνπζία θνηλνχ. Αλ ρξεηαζηεί 

ζπλδξνκή γνληψλ ζα δεηεζεί. Σν σξάξην θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γηνξηψλ δηακνξθψλεηαη κε βάζε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

ηηο Δζληθέο γηνξηέο κεηά ηε ιήμε ηεο γηνξηήο φινη νη καζεηέο/καζήηξηεο απνρσξνχλ. 

Γεληθφηεξα, ζα πινπνηήζνπκε εμσζρνιηθέο θαη ελδνζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εκπινπηίδνληαο θαη νξγαλψλνληαο ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, θάλνληαο πεηξακαηηζκνχο, παξαηεξήζεηο, ππνζέζεηο πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα, πξνάγνληαο ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ θαη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, ηελ 

αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο.  

4.2 Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Σν 1/Θ Νεπηαγσγείνπ Καιφβαηνπ νξγαλψλεη, ζε θάζε ζρνιηθφ έηνο, ζεηξά 

εθδειψζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο Σξηκεληαίνπο 

Πξνγξακκαηηζκνχο θαη ζην Ωξνιφγην Πξφγξακκά ηνπ, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε 

ηνπ κε βάζε ηελ κε αξηζ. πξση. 130272/Γ1/05-08-2016 (ΦΔΚ 2670/2016, η. Β ́)Τ.Α, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην θεθ. Β, ηνπ άξζξ. 11 ηνπ Π.Γ 79/2017 (ΦΔΚ 109Α), θαη ην άξζξν 23, 

λ.4559/2018 ( ΦΔΚ 142 Α) θαη ζεσξείηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ θ. Πξντζηακέλε 

Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ. 

Σν πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν αθνινπζείηαη  θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα φζα 

πξνβιέπεη θαη πεξηιακβάλεη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(Γ.Δ.Π.Π..) γηα ην Νεπηαγσγείν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Δίλαη επίζεο 

ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, ηφζν γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο, αιιά θαη άξηηαο 

εθπαίδεπζεο θαη έρεη ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο κε ηελ θνηλσληθή δσή, ηνλ εκπινπηηζκφ 
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ησλ ππαξρνπζψλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ δσήο θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε θνηλσληθά ζέκαηα. 

 Οη γνλείο ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο Σξηκεληαίνπο Πξνγξακκαηηζκνχο  ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

ζηηο ηαθηηθέο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο καο θαη γίλνληαη αξσγνί, ζην έξγν καο, 

νξγαλψλνληαο απφ θνηλνχ δξάζεηο.  

πγθεθξηκέλα: 

Σν πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πξνεθηείλεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη κε εθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο ζε Μνπζεία, ζέαηξα, εθζέζεηο, ΚΠΔ, κε ζξεζθεπηηθέο θαη επεηεηαθέο εθδειψζεηο. 

 Έμνδνη απφ ην λεπηαγσγείν πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην λεπηαγσγείν θαη 

έρνπλ ςπραγσγηθφ, παηδαγσγηθφ θαη κνξθσηηθφ ζθνπφ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο σξαξίνπ εξγαζίαο θαη είλαη εληαγκέλεο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ. ε πεξίπησζε δηδαθηηθήο επίζθεςεο ηεξείηαη ην εκεξήζην ζρνιηθφ δηδαθηηθφ 

σξάξην, ελψ ζα ππάξρεη έγθαηξε ελεκέξσζε πξνο ηνπο γνλείο θαη γξαπηή έγθξηζή ηνπο. 

 

4.3 Καηλνηόκα πξνγξάκκαηα –Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

Δθπνλνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θαη  βαζίδνληαη πάληα ζηηο θιίζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ππφ ηελ επίβιεςε ηεο πληνλίζηξηαο εθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ή ησλ 

Τπεπζχλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2022-2023 έρνπλ εηζαρζεί ε 

Αγγιηθή γιψζζα ζην Νεπηαγσγείν θαη ηα Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ. 

Σα Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ είλαη κηα πξφηαζε γηα ηελ ζπζηεκαηηθή θαη θαζηεξσκέλε 

κεζνδνινγηθά εξγαζηεξηαθή επεμεξγαζία ησλ κεγάισλ ζεκάησλ ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο, 

ηεο πγείαο-επεμίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο, ηελ 

πνιηηεηφηεηα, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηνπ εζεινληηζκνχ, ηνπ 

ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθφηεηαο, ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο κέζσ ηερλψλ θαη ηερλνινγίαο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

Γηα ην ζρ. έηνο 2021-2022 ζην Νεπηαγσγείν καο ζα πινπνηεζνχλ ηα παξαθάησ 

εξγαζηήξηα δεμηνηήησλ: 

1) Εσ θαιύηεξα – Δπ Εελ 

 

Τγεία: Γηαηξνθή- Απηνκέξηκλα-Αζθάιεηα 

 « Ηππφηεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο»  
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2) Φξνληίδσ ην Πεξηβάιινλ  

Οηθνινγία- Παγθφζκηα θαη ηνπηθή θπζηθή θιεξνλνκηά  

«Παηδηθή HELMEPA – Ζ θίιε καο ε ζάιαζζα» 

 

3) Δλδηαθέξνκαη θαη Δλεξγώ - Κνηλσληθή πλαίζζεζε θαη Δπζύλε 

 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

«Αμίεο δσήο ζηελ εθπαίδεπζε» 

4) Γεκηνπξγώ θαη Καηλνηνκώ – Γεκηνπξγηθή θέςε θαη Πξσηνβνπιία 

 

STEAM- Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή 

«Μηθξνί Μεηεσξνιφγνη» 

 

4.4 Ολνκαζηηθέο ενξηέο –γελέζιηα 

 

Οη γηνξηέο θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηε δσή θαη ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ. Κάζε γηνξηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε 

παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Μέζα απφ απηέο, ηα 

παηδηά αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ήζε θαη ηα έζηκα. 

 Ζ νξγάλσζε ησλ νλνκαζηηθψλ ενξηψλ θαη ησλ γελεζιίσλ πξέπεη λα γίλεηαη κέζα απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά ελεξγά ζε απηήλ θαη λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Οη  

νλνκαζηηθέο  ενξηέο  θαη  ηα  γελέζιηα ησλ καζεηψλ ενξηάδνληαη  ζην λεπηαγσγείν καο, ρσξίο  

φκσο  λα  πξνζθέξνληαη  γιπθίζκαηα γηα  ιφγνπο  πγηεηλήο θαη  αζθάιεηαο. Σελ εκέξα ηεο 

ενξηήο  πινπνηνχληαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν  ηελ επίηεπμε παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ 

πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπο. 

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/1002-pagkosmia-fysiki-klironomia-kai-aeiforia#collapse2552
http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/1002-pagkosmia-fysiki-klironomia-kai-aeiforia#collapse2552
http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/1002-pagkosmia-fysiki-klironomia-kai-aeiforia#collapse2552
http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/1002-pagkosmia-fysiki-klironomia-kai-aeiforia#collapse2552
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/resource/view.php?id=17074
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Κεθάιαην 5
ν
: Σπλεξγαζία Σρνιείνπ – Οηθνγέλεηαο- Σπιιόγνπ 

Γνλέσλ/Κεδεκόλσλ 

 

5.1 Η ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο 

 

Σν Νεπηαγσγείν ζα βξίζθεηαη ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

καζεηή/καζήηξηαο, θαη κε φινπο ηνπο Φνξείο, ε ζπλεξγαζία ησλ νπνίσλ θξίλεηαη θάζε θνξά 

απαξαίηεηε, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Ο ξφινο, φκσο, φισλ απηψλ ησλ 

ζπληζησζψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα παξακέλεη δηαθξηηφο θαη νη γνλείο/θεδεκφλεο νθείινπλ, απφ 

ηελ πιεπξά ηνπο λα ζπκπεξηθέξνληαη πξνο φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ δένπζα επγέλεηα, 

ζνβαξφηεηα θαη ζεβαζκφ πνπ επηβάιιεη ην ιεηηνχξγεκά ηνπο θαη ν ρψξνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

Οη ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ επί ην πιείζηνλ δηαδηθηπαθά, αιιά θαη δηα δψζεο.  

5.2 Γηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ζρνιείνπ-γνλέσλ/θεδεκόλσλ 

 

Οη ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ 

πξφνδν θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο ζα γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 14 ηνπ ΠΓ79/17 

«Παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο θαη ελεκέξσζε γηα ζέκαηα αγσγήο θαη πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ», ην νπνίν νξίδεη ηα εμήο: 

 α)     ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ε Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ ελεκεξψλεη ηνπο 

γνλείο/θεδεκφλεο γηα ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα,  ηηο ψξεο θαη 

εκέξεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αγσγή θαη ηελ 

πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη ελ γέλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

β) Πξνγξακκαηίδεηαη ζπλάληεζε, κία θνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ κήλα, ζε πξνθαζνξηζκέλε απφ 

ηελ Πξντζηακέλε εκέξα θαη ψξα, κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ. Δπηπιένλ, ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηκήκαηνο 

κπνξεί λα ζπλαληεζεί θαη εθηάθησο κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

Με απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηνπ  Νεπηαγσγείνπ Καιφβαηνπ έρεη νξηζηεί σο 

εκέξα ελεκέξσζεο ησλ γνληψλ ε πξώηε Παξαζθεπή θάζε κήλα. Ζ ελεκέξσζε ζα γίλεηαη απφ 

13.00κ.κ. έσο 14:00κ.κ. 

γ)Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ 

κε επζχλε ηεο Πξντζηακέλεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, πξνγξακκαηίδνληαη 

ζπλαληήζεηο κε  ηνπο γνλείο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο.  
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Οη ζπλαληήζεηο απηέο πξνγξακκαηίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ θαη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζε ρξφλν πνπ επηηξέπεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ζε 

απηέο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1566/1985.Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο 

θεηηλήο ρξνληάο, νη ζπλαληήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθνπκε 

παξαπάλσ. 

 

5.3 Υπνρξεώζεηο γνλέσλ/θεδεκόλσλ 

 

 Γηα λα πινπνηείηαη απξφζθνπηα απηή ε επηθνηλσλία νη γνλείο νθείινπλ, επηπιένλ, λα 

δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ αλαξηψληαη ζηελ είζνδν ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ,  ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ νη καζεηέο θαη λα ειέγρνπλ ηαθηηθά ηα e-

mailηνπο. 

  ε πεξίπησζε δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ ην Νεπηαγσγείν πξέπεη, νπσζδήπνηε, λα γλσξίδεη 

πνηνο απφ ηνπο δπν γνλείο έρεη ηελ θεδεκνλία. 

 Οη γνλείο, επίζεο, νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ εκπηζηεπηηθά ζηε λεπηαγσγφ ηεο ηάμεο θαη 

ζηελ πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ θάζε ηδηαηηεξφηεηα πνπ αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή πγεία ηνπ καζεηή αιιά θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δσή ηνπ παηδηνχ (π.ρ. δηαδχγην, 

λέν κσξφ θ.ιπ.), πξνθεηκέλνπ ε εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ θαη λα δνπιέςεη πάλσ ζ’ απηέο. 

 ε πεξίπησζε απνπζίαο καζεηή, ηδηαίηεξα καθξνρξφληαο ή επαλαιακβαλφκελεο, είλαη 

απαξαίηεην λα ελεκεξψλεηαη έγθαηξα ην Νεπηαγσγείν γηα ηνπο ιφγνπο απηήο ηεο απνπζίαο. 

 Οη γνλείο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ην Νεπηαγσγείν γηα ηνπο αξηζκνχο ηειεθψλσλ ηνπο, ηηο 

δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη γηα θάζε αιιαγή απηψλ ησλ αξηζκψλ, ψζηε λα 

κπνξεί ην Νεπηαγσγείν λα βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία καδί ηνπο, γηα θάζε αλάγθε πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη. Δπίζεο, νθείινπλ λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο, 

έληππεο ή ειεθηξνληθέο, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ έλα λήπην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην Νεπηαγσγείν, 

δειψζεη αδηαζεζία, ακέζσο ελεκεξψλεηαη ηειεθσληθά απφ ηε λεπηαγσγφ ηνπ ηκήκαηνο ν 

γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ γηα ηελ άκεζε πξνζέιεπζή ηνπ ζην Νεπηαγσγείν θαη ηελ παξαιαβή 

ηνπ παηδηνχ ηνπ. Ο γνλέαο ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ζπληζηάηαη λα επηθνηλσλήζεη κε γηαηξφ 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ελεκεξψζεη ην Νεπηαγσγείν. Θα ρξεηαζηεί ηαηξηθή αμηνιφγεζε θαη 

ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, εθφζνλ ην παηδί εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=1566%2F1985


 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ 

25 

 

ζπκβαηά κε ινίκσμε COVID-19, ζα πξέπεη λα γίλεη δηαγλσζηηθφ ηεζη. Δλ αλακνλή ηνπ 

απνηειέζκαηνο, ην παηδί παξακέλεη ζε απνκφλσζε θαη θαη’ νίθνλ λνζειεία, ζε θαιά 

αεξηδφκελν δσκάηην, ελψ ην Νεπηαγσγείν ζπλερίδεη θαλνληθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 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 

Νεπηαγσγείν. 

 Καλέλαο ελήιηθαο δελ έρεη δηθαίσκα λα λνπζεηεί, λα επηπιήηηεη ή λα ηηκσξεί ΚΑΝΔΝΑ 

ΠΑΗΓΗ ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ.  

 Κάζε θνξά πνπ ζα δεκηνπξγείηαη ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν καζεηή, ν 

πξψηνο πνπ ζα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ζα είλαη ν γνλέαο/θεδεκφλαο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη θάηη πνπ δπζαξεζηεί, πξνβιεκαηίδεη ή ελνριεί ηνπο γνλείο ζε ζρνιηθφ επίπεδν 

ζα πξέπεη λα ην ζπδεηνχλ κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν 

γνλέαο/θεδεκφλαο. ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη, γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο, κε ην 

Νεπηαγσγείν. 

5.4 Σπλεξγαζία Σρνιείνπ –Σπιιόγνπ Γνλέσλ/Κεδεκόλσλ 

 

ηε ζρνιηθή καο  κνλάδα δελ πθίζηαηαη χιινγνο Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ πνπ λα είλαη 

λφκηκα ζπζηεκέλνο κε απφθαζε Πξσηνδηθείνπ θαη ην Γ.. ηνπ λα έρεη πξνθχςεη απφ εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο κεηά απφ Γεληθή πλέιεπζε. Καηά ζπλέπεηα ζηε ζχληαμε ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαλνληζκνχ ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο ζπκκεηέρνπλ φινη νη γνλείο. 

 

 

5.5 Σρνιηθό Σπκβνύιην. 

 

Έλα αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία, ζπλεξγαηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ Νεπηαγσγείν έρεη αλάγθε απφ 

ηε ζχκπξαμε φισλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο − καζεηψλ/καζεηξηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, Πξντζηακέλεο, Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ρνιηθήο Δπηηξνπήο, Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο − πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ζηελ απνζηνιή ηνπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηε ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ην ρνιηθφ πκβνχιην ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ θνηλνχ κε ην 3/ζ Γεκνηηθφ ρνιείν Καιφβαηνπ ελαιιάμ, ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ ηνπ 1/ζέζηνπΝεπηαγσγείνπ Καιφβαηνπ, ν χιινγνο 

Γηδαζθφλησλ ηνπ 3/ζ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Καιφβαηνπ, εθπξφζσπνο ησλ  Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ 

θαη ν εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Έξγν ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε ζπκβνιή 
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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. 

5.6 Η ζεκαζία ηεο ζπλέξγεηαο όισλ 

 

Ζ ζχκπξαμε φισλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (καζεηξηψλ/ηψλ, 

λεπηαγσγψλ, Πξντζηακέλεο, πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ρνιηθήο Δπηηξνπήο, Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο)  είλαη ζεκαληηθή  πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα ζρνιείν αλνηρηφ ζηελ 

θνηλσλία , ζπλεξγαηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ. 
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Κεθάιαην 6 : Πνηόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ. 

 

6.1 Σρνιηθνί ρώξνη 

Σν ζχγρξνλν Νεπηαγσγείν επηδηψθεη ην ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λεπίνπ, ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη ςπρηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη ην 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. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα πξναλαθεξφκελα, κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, θνηλφο 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 Νεπηαγσγείνπ, 

απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

 

6.2 Καηλνηόκεο πξαθηηθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ 

πγθεθξηκέλα, ζην Νεπηαγσγείν καο, νη ελέξγεηεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ γη’ απηφ ην δήηεκα, 

είλαη νη εμήο: 

 Ζ νξγάλσζε θαη ε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ καο, εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ, εμαληιψληαο θάζε δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη  

αζθαιείο, άλεηνη θαη ειθπζηηθνί γηα ηνπο καζεηέο καο. 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε παηδαγσγηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ, γηα ηελ θαιή ρξήζε 

ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ηέινο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, ζε 

πεξίπησζε θζνξάο.  

 Ζ θξνληίδα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, θαζψο θαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ. 

 Δβδνκαδηαίνο νξηζκφο ππεχζπλσλ καζεηψλ γηα ηε θξνληίδα ησλ γσληψλ -θέληξσλ 

ελδηαθέξνληνο. 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε θαηλνηφκσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ, κε 

ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα έλα θαζαξφ θαη θξνληηζκέλν ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηε θχζε, ηελ θαιιηέξγεηα θαιαηζζεζίαο (δεκηνπξγία 

ζρνιηθνχ θήπνπ, νη θαηαζθεπέο καο  σο επί ην πιείζηνλ γίλνληαη  κε αλαθχθισζε 

«άρξεζηνπ» νηθηαθνχ  πιηθνχ πνπ καο πξνκεζεχνπλ νη καζεηέο καο ) 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ 

δπλαηνχ απνηειέζκαηνο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. 
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Κεθάιαην 7ν: Η Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ην δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό 

 

7.1 Η Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

Ζ Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαζνδεγεί ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ψζηε λα ζέζεη 

πςεινχο ζηφρνπο θαη λα εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο επίηεπμήο ηνπο γηα έλα ζρνιείν 

ιεηηνπξγηθφ, δεκνθξαηηθφ θαη αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία, ζέηνληαο ζηφρνπο θαη  φξακα. 

Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο 

δσήο. Φξνληίδεη γηα ηε ιήςε θάζε κέηξνπ, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε  

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.   

Δηδηθφηεξα ε Πξντζηακέλε: 

•   πκβάιιεη γηα ηελ δεκηνπξγία δεκνθξαηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν, έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε απξφζθνπηε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ήηνη ζπλαδέξθνπο, καζεηέο/ηξηεο, γνλείο, θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

• Δλεκεξψλεη ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ηηο 

εγθπθιίνπο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηηο 

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 ηηο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη αηζζεηηθή ησλ 

ρψξσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

καζεηψλ/καζεηξηψλ.  

• Αζθεί κε δηθαηνζχλε, ζχλεζε θαη δεκνθξαηηθφ πλεχκα ηα θαζήθνληα παξαθηλψληαο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη ελζαξξχλνληάο ηνπο λα θαηλνηνκνχλ 

ζηελ ηάμε.   

• ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ελεκέξσζεο ησλ 

γνλέσλ.     

• Έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ζχληαμε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.     
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7.2 Γηδαθηηθό πξνζσπηθό 

Οη εθπαηδεπηηθνί επηηεινχλ έξγν πςειήο θνηλσληθήο επζχλεο. ην έξγν ηνπο 

πεξηιακβάλεηαη ε εθπαίδεπζε, ε δηδαζθαιία θαη ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ. 

Αθφκε ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη εγεηηθφο θαη ε 

επίδξαζή ηνπ θαζνξηζηηθή.  Δθηφο απφ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, δηαπαηδαγσγεί κε 

ην παξάδεηγκα θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ παξνπζία. Δπνκέλσο νη ππνρξεψζεηο ηνπ δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν  ζηελ άξηηα επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Δπεθηείλνληαη θαη πνιχ πέξα απφ απηά.   

Δηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί: 

• Γηαπαηδαγσγνχλ θαη εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, θαη κέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ ηειερψλ ηεο Δθπαίδεπζεο. 

• Πξνεηνηκάδνπλ θαζεκεξηλά θαη νξγαλψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εθαξκφδνληαο 

ζχγρξνλεο θαη παηδαγσγηθέο κεζφδνπο κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο θαη ζηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή θπιεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ. 

• Δλδηαθέξνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη δηαρεηξίδνληαη κε ερεκχζεηα, επαηζζεζία θαη 

θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο  πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξφνδν 

θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ηνπο  

• πλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο, ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, 

θαιιηεξγνχλ θαη εκπλένπλ ζ’ απηνχο, θπξίσο κε ην παξάδεηγκά ηνπο, δεκνθξαηηθή 

ζπκπεξηθνξά.  

• Δλζαξξχλνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηφζν ζην κάζεκα φζν θαη ζε άιιεο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξησλ. Αμηνπνηνχλ ηε θαληαζία θαη 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, δηεπξχλνπλ δηαξθψο ηα φξηα ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο σζνχλ λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη 

λα θαιιηεξγνχλ ην πλεχκα ηεο αιιειεγγχεο θαη ζπιινγηθφηεηαο. 

• Μεξηκλνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ζσζηήο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο θαη ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ θνίηεζε, ζπκπεξηθνξά θαη εμέιημε 

ησλ παηδηψλ ηνπο. 

• πλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζψο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο.  
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• πλεξγάδνληαη κε ηελ Πξντζηακέλε, ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο θαη ηα αξκφδηα ηειέρε 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο, ζεβφκελνη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

καζεηψλ/καζεηξηψλ.  

• Αλαλεψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηεο γλψζεηο ηεο, ζρεηηθά κε ηεο επηζηήκεο ηεο αγσγήο 

ηφζν κέζσ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο, πνπ παξέρνληαη ζεζκηθά απφ ην 

ζχζηεκα ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη κέζσ ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ή 

θαη ηεο απηνεπηκφξθσζεο.  

Σν Νεπηαγσγείν Καιφβαηνπ γηα ην ζρ. έηνο 2022-2023 απαζρνιεί 2 εθπαηδεπηηθνχο. 

Γηαζέηεη ηα εμήο ηκήκαηα: 

1) Πξσηλή Εψλε/Πξφσξε Τπνδνρή-Πξνζέιεπζε 

2) Γεληθήο Παηδείαο 

3) Πξναηξεηηθφ Οινήκεξν Σκήκα 

ηα ηκήκαηα ηεο  Πξσηλήο Εψλεο/Πξφσξεο Τπνδνρήο-Πξνζέιεπζεο θαη Γεληθήο 

Παηδείαο δηδάζθεη ε εθπαηδεπηηθφο θιάδνπ ΠΔ60 θα. Υξηζηίλα Μαξγψλε. 

ην Πξναηξεηηθφ Οινήκεξν Σκήκα δηδάζθεη ε εθπαηδεπηηθφο θιάδνπ ΠΔ60 θα. 

ηαπξνχια-Βέξα ηξχρλνπ. 

Υξέε Πξντζηακέλεο εθηειεί ε εθπαηδεπηηθφο θα. Υξηζηίλα Μαξγψλε. 
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Κεθάιαην 8ν : Μέηξα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθώλ 

 

8.1 Μέηξα πξόιεςεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ COVID-19 

 

 Με ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε γηα ελεκέξσζε θαη 

επεμήγεζε επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ πνπ είρε ζηαιεί ζηηο 

4756/09-09-2022 απφ ηνλ ΔΟΓΤ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

Οξίζηεθε ππεχζπλε δηαρείξηζεο covid-19 ε Πξντζηακέλε θα. Υξηζηίλα Μαξγψλε κε 

αλαπιεξψηξηα ηελ θα. ηαπξνχια-Βέξα ηξχρλνπ. Ζ ζρνιηθή κνλάδα ηεξεί πηζηά ηηο 

εγθπθιίνπο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ, πνπ αθνξνχλ ηελ δηαζπνξά ηνπ covid-19. 

 

Αληηκεηώπηζε  έθηαθησλ αλαγθώλ 

 

8.2 Σύληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε Μλεκνλίνπ Έθηαθησλ Αλαγθώλ. 

 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ε Πξντζηακέλε θαη ν 

χιινγνο Γηδαζθφλησλ, ζρεδηάδνπλ θαη απνθαζίδνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα, φπσο ηε ζχληαμε 

θαη επηθαηξνπνίεζε κλεκνλίνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε κίαο έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

 

8.3 Δθαξκνγή Υγεηνλνκηθώλ δηαηάμεσλ 

 

ην ζεκείν απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, θαζαξηφηεηαο ρψξσλ θαη δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

δεκηνπξγία αλζπγηεηλψλ εζηηψλ θαη λα πξνζηαηεχεηαη ε πγεία καζεηψλ θαη δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 
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Κεθάιαην 9ν : Άιια ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

9.1 Σρνιηθόο ηζηόηνπνο 

 

Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιηθνχ ηζηφηνπνπ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Καιφβαηνπ είλαη ε εμήο: 

https://blogs.sch.gr/kalonipiag/ 

 

9.2 Μέζα επηθνηλσλίαο κε ην ζρνιείν (Τειέθσλν, fax, email, ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ) 

 

Ζ επηθνηλσλία κε ην Νεπηαγσγείν κπνξεί λα γίλεη κε ηνπ θάησζη ηξφπνπο: 

 

Σειεθσληθά: 2681360526, 2681041866. 

 

Με απνζηνιή e-mail: mail@nip-kalov.art.sch.gr 

 

Με ηαρπδξνκείν: 1/ζ Νεπηαγσγείν Καιφβαηνπ, Σ.Κ. 47100. Καιφβαηνο, Άξηα. 

 

 

https://blogs.sch.gr/kalonipiag/
mailto:mail@nip-kalov.art.sch.gr
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Κεθάιαην 10ν: Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο –

Γηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο εθαξκνγήο 

 

Ζ ζπγγξαθή θαη ζπλ-ππνγξαθή ελφο πκβνιαίνπ κε θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο, ζπληειεί ζηελ εζσηεξίθεπζε θαη 

ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη αλαπφθεπθηα ζηε 

δεκηνπξγία κηαο αξκνληθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο καο θνηλφηεηαο. 

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο έρεη ηζρχ γηα έλα ζρνιηθφ έηνο θαη 

επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ελψ φηαλ θξηζεί αλαγθαίν, αλαπξνζαξκφδεηαη, 

κέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ θαηά θαηξνχο 

πξνθχπηνπλ.  

Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, αληηκεησπίδνληαη 

θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Πξντζηακέλε ηνπ ρνιείνπ, ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ, θαη ηε 

πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκφλνηαο. 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ελεκεξψλνληαη κε θάζε πξφζθνξν 

κέζν, έληππν ή ειεθηξνληθφ, ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ε αθξηβήο 

ηήξεζή ηνπ απνηειεί επζχλε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

  Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ                                       

 

                                       Υξηζηίλα Μαξγώλε             
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Εγκρίνεται  για το ςχολικό έτοσ 2022-2023 

Η   Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

 

 

               Αικατερίνη Παπαγεωργίου 

 

 

  Ιωάννινα,  

Η   Διευθφντρια  Εκπαίδευςησ Ν. Άρτασ 

 

 

                     Κλεοπάτρα Βαςιλείου 

 

 

     Άρτα,  
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