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Ο Εςωτερικόσ ςχολικόσ κανονιςμόσ ςτθρίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και 
διδακτικζσ αρχζσ. Η τιρθςθ του αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του ςχολείου. Θζματα που 
ανακφπτουν και  που δεν προβλζπονται από τον κανονιςμό, αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ από το 
Σφλλογο Διδαςκόντων ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Παιδαγωγικισ Επιςτιμθσ και τθν ιςχφουςα Νομοκεςία ςτο 
πεδίο ςυνεργαςίασ με τθν ΣΕΕ ΠΕ60 & τθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
 

Φιλοςοφία και όραμα τθσ ςχολικισ μονάδασ 
 
Το 1/κ Νθπιαγωγείο Αγχιάλου ςτεγάηεται ςτο επί τθσ οδοφ 30θσ Ιουλίου 23 κ, Σαρρι Αγχίαλοσ, ιςόγειο  κτίριο, 
με μία (1) αίκουςα διδαςκαλίασ και ζνα γραφείο . 
Τα τελευταία τρία χρόνια λειτουργεί ολοιμερο τμιμα. Για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, κα λειτουργιςει με ζνα 
(1) Τμιμα Πρωινοφ Υποχρεωτικοφ Προγράμματοσ, με (1) Τμιμα Προαιρετικοφ Ολοιμερου Προγράμματοσ. Το 
παρόν ςχολικό ςυγκρότθμα βρίςκεται ςτον ίδιο χϊρο  με το δθμοτικό 

Σκοπόσ του νθπιαγωγείου είναι να βοθκιςει τα νιπια μζςα ςε ζνα κλίμα αλλθλεπίδραςθσ και 
δθμοκρατικότθτασ να αναπτυχκοφν ςωματικά, ςυναιςκθματικά, νοθτικά και κοινωνικά ςτα πλαίςια που ορίηει 
ο ευρφτεροσ ςκοπόσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Οραματιηόμαςτε ζνα ςχολείο 
ςυνεργατικό, δθμοκρατικό, ςυμπεριλθπτικό ανοιχτό ςτθν τοπικι και ευρφτερθ κοινωνία που υιοκετεί νζεσ 
τεχνικζσ διδαςκαλίασ με ςκοπό τον εμπλουτιςμό των γνωςτικϊν λειτουργιϊν των μακθτϊν , τθ χαρά τθσ 
μάκθςθσ αλλά και τθν άντλθςθ ικανοποίθςθσ από ςυνεργατικζσ δράςεισ. Βαςικό μζλθμά μασ  είναι θ 
κοινωνικοςυναιςκθματικι ωρίμανςθ και ανάπτυξθ των παιδιϊν (ενςυναίςκθςθ, επικοινωνία, ενίςχυςθ 
αυτοεκτίμθςθσ, αποδοχι ετερότθτασ κλπ.) με εφαρμογι κατάλλθλων προγραμμάτων και ςτρατθγικϊν 
διαχείριςθσ δφςκολων ςυναιςκθμάτων μζςα από κοινωνικά αποδεκτζσ μορφζσ ςυμπεριφοράσ κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Ζνα ςχολικό περιβάλλον που  κα προάγει τθ μάκθςθ , τθν ψυχοκοινωνικι 
ανάπτυξθ και προςαρμογι των παιδιϊν, δίνοντασ το αίςκθμα «ότι ανικουν», «τα καταφζρνουν» και 
παράλλθλα «νοιάηεται».  

Στθν περίοδο τθσ υγειονομικισ κρίςθσ και κατά τθ διάρκεια τθσ τθλεκπαίδευςθσ οι μακθτζσ/τριεσ 
αλλθλεπιδροφςαν ςε ζνα ψθφιακό περιβάλλον τάξθσ που δεν ευνοοφςε τθν ανάδειξθ διαςτάςεων τθσ 
κακθμερινισ επικοινωνίασ και τθν εξάςκθςθ ςε κακθμερινζσ κοινωνικοςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ. 

 
 
 

1. Προςζλευςθ-παραμονι μακθτϊν ςτο χολείο και αποχϊρθςθ από αυτό 
 



 
 

1. Προςζλευςθ-παραμονι μακθτϊν ςτο χολείο και αποχϊρθςθ από αυτό 
1.1. Η ζγκαιρθ προςζλευςθ των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτο ςχολείο κακϊσ και θ τακτικι και ανελλιπισ 
φοίτθςθ αποτελοφν βαςικά ςτοιχεία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Οι ενιλικοι ςυνοδοί των 
μακθτϊν/τριϊν οφείλουν να ςζβονται τθν ϊρα προςζλευςθσ και να αποχωροφν από τον ςχολικό 
χϊρο μόλισ τα παιδιά παραλθφκοφν από τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ. Η ευκφνθ για τθν αςφάλεια των 
παιδιϊν μετά το ωράριο λειτουργίασ ανικει αποκλειςτικά ςτο γονζα ι κθδεμόνα. Οι γονείσ-
κθδεμόνεσ είναι υποχρεωμζνοι να γνωρίηουν το ωράριο των παιδιϊν τουσ και να ενθμερϊνονται από 
τισ ανακοινϊςεισ του ςχολείου. 
Ώρα προςζλευςθσ 
8.15-8.30  προςζρχονται όλα τα παιδιά των πρωινϊν τμθμάτων 
Ώρα αποχϊρθςθσ: 
13.10  αποχωροφν τα παιδιά του Κλαςικοφ τμιματοσ 
16.00  αποχωροφν τα παιδιά του Ολοιμερου τμιματοσ. 
Τα παιδιά προςζρχονται ςτο ςχολείο με μάςκα και παρακαλοφνται οι γονείσ να αποφεφγουν να 
ςυνωςτίηονται ςτθν είςοδο – ζξοδο ϊςτε να διευκολυνκεί  θ προςζλευςθ, κακϊσ και θ αποχϊρθςθ 
των μακθτϊν. 
 Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ ( βροχι, ζντονοι άνεμοι κ.α.) οι γονείσ παραλαμβάνουν τα νιπια από τθν 
πόρτα του Νθπιαγωγείου για τθ δικι τουσ αςφάλεια. 

1.2. Αποχϊρθςθ πριν τθ λιξθ του προγράμματοσ: Οι μακθτζσ/μακιτριεσ δεν επιτρζπεται να 
αποχωριςουν από το ςχολείο πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων, χωρίσ άδεια. Σε περίπτωςθ ανάγκθσ για 
ζκτακτθ αποχϊρθςθ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου (π.χ. αςκζνεια), ενθμερϊνεται ο/θ 
γονζασ/κθδεμόνασ για να παραλάβει το παιδί του/τθσ, λόγω του ότι είναι ανιλικο και να το ςυνοδεφςει 
ςτο ςπίτι αφοφ προθγουμζνωσ ςυμπλθρϊςει το ςχετικό ζντυπο (υπεφκυνθ διλωςθ). Εάν κάποιοσ/-α 
γονζασ/κθδεμόνασ χρειαςτεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τθ λιξθ του ωρολογίου 
προγράμματοσ, πρζπει να ενθμερϊςει εγκαίρωσ τθ Διεφκυνςθ του Νθπιαγωγείου και να ςυμπλθρϊςει 
ςχετικό ζντυπο όπου κα αναγράφονται οι λόγοι (υπεφκυνθ διλωςθ). 

 Τθν ευκφνθ τθσ αποχϊρθςθσ του παιδιοφ από το ςχολείο αποκλειςτικά τθν ζχει ο γονζασ ι ο 
κθδεμόνασ και ςε περίπτωςθ που δεν είναι εφικτό, ενθμερϊνεται ζγκαιρα ο/θ εκπαιδευτικόσ τθσ 
τάξθσ, για το ποιοσ κα παραλάβει το παιδί από το ςχολείο. 
1.3. Απουςία μακθτι: Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ απουςίασ μακθτι/τριασ και ιδιαίτερα 
επαναλαμβανόμενθσ ι μακροχρόνιασ, οι γονείσ /κθδεμόνεσ είναι απαραίτθτο να ενθμερϊνουν 
ζγκαιρα τουσ εκπαιδευτικοφσ. Δικαιολογοφν τισ απουςίεσ με δικι τουσ ευκφνθ, είτε με ιατρικό  
ςθμείωμα ςε περίπτωςθ αςκενείασ.  
1.4. Παρουςία άλλου ενιλικα πλθν των εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολικό χϊρο: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του ςχολείου, ςτον ςχολικό χϊρο (εςωτερικό ι αφλειο) 
α) θ παρουςία άλλου ενιλικα πλθν των εκπαιδευτικϊν δεν δικαιολογείται.  Μόνο ςε περιπτϊςεισ 
προγραμματιςμζνου ραντεβοφ για ενθμζρωςθ ι ςυνεργαςία με τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ 
δικαιολογείται θ παρουςία γονζα/κθδεμόνα.  
β) δεν είναι επιτρεπτι θ νουκεςία/επίπλθξθ/ τιμωρία από κάποιον γονζα ζναντι άλλου μακθτι ςτο 
ςχολικό χϊρο 
γ) αποφεφγεται θ δθμιουργία ςυγκροφςεων/διαπλθκτιςμοφ μεταξφ γονζων εντόσ ςχολικοφ χϊρου 
δ) για λόγουσ αςφαλείασ των μακθτϊν/μακθτριϊν αλλά και για τθν ομαλι λειτουργία του 
προγράμματοσ θ είςοδοσ του ςχολείου/οι είςοδοι του ςχολείου κλείνουν ςτισ 8:30 ϊςτε να μθν 
παρακωλφεται το παιδαγωγικό ζργο του ςχολείου.  
 
2. χολικι και κοινωνικι ηωι 
 
2.1. Ωρολόγιο πρόγραμμα 

Το Νθπιαγωγείο εφαρμόηει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται από τισ εγκυκλίουσ του 
ΥΠΑΙΘ και εξειδικεφεται από τον Σφλλογο Διδαςκόντων με ευκφνθ του Διευκυντι/τθσ Διευκφντριασ ι 
του Προϊςτάμενου / Προϊςταμζνθσ του Νθπιαγωγείου και υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτον 



Προϊςτάμενο/Προϊςταμζνθ εκπαιδευτικϊν κεμάτων τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. 
2.2. υμπεριφορά μακθτϊν-παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 
Τα ηθτιματα δφςκολθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν/ μακθτριϊν ςτο Σχολείο αποτελοφν αντικείμενο 
ςυνεργαςίασ ςχολείου –οικογζνειασ αλλά και του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ με τθν/τον 
προϊςτάμενο/θ τθσ ςχολικισ μονάδασ, τον Σφλλογο Διδαςκόντων/Διδαςκουςϊν και τθ Συντονίςτρια 
Εκπαιδευτικοφ Ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςι τουσ.  
 Ζλλειμμα  των μακθτϊν που ζχει προζλευςθ κοινωνικι, οικονομικι ι φυςικι και ιδιαιτερότθτεσ με 
φυλετικό, κρθςκευτικό, γλωςςικό ι άλλο χαρακτιρα μζςα ςτο ςχολείο και ςτισ μεταξφ των μελϊν 
του ςχζςεισ δεν επιτρζπεται να αποτελοφν ςτοιχεία διάκριςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ και πριν από 
οποιαδιποτε απόφαςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ και 
των δικαιωμάτων του παιδιοφ. 
 
2.3. Πρόλθψθ φαινομζνων βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 
Λεκτικι και ςωματικι βία απαγορεφεται. Σε περιπτϊςεισ βίαιθσ ςυμπεριφοράσ παιδιοφ προσ τουσ 
ςυνομθλίκουσ του/τθν εκπαιδευτικό, γνωςτοποιείται το ηιτθμα ςτθν οικογζνεια και ακολουκοφνται 
ενζργειεσ όπωσ: 
α) πρόςκλθςθ γονζων προσ ςυηιτθςθ 
β) ενθμζρωςθ και πρόςκλθςθ ΣΕΕ ΠΕ 60  ςτο ςχολείο με ςκοπό τθν παιδαγωγικι κακοδιγθςθ των 
εκπαιδευτικϊν  
γ) ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται, οργανϊνεται ςυνάντθςθ ΣΕΕ ΠΕ60 με τουσ γονείσ του μακθτι 
γ) οργάνωςθ από κοινοφ με τθν οικογζνεια και τθν ΣΕΕ ΠΕ60 ενεργειϊν με ςκοπό τθ διαχείριςθ του 
ηθτιματοσ προσ όφελοσ των μακθτϊν 
 
2.4. χολικζσ εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ 
Το Σχολείο οργανϊνει μια ςειρά εκδθλϊςεων/δραςτθριοτιτων που ςτόχο ζχουν τθ ςφνδεςθ 
ςχολικισ και κοινωνικισ ηωισ, τον εμπλουτιςμό των υπαρχουςϊν γνϊςεων των 
μακθτϊν/μακθτριϊν, τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων ηωισ και τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε κοινωνικά 
κζματα. Οι ενδοςχολικζσ εκδθλϊςεισ, οι ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και θ ςυμμετοχι ςε καινοτόμα 
ςχολικά προγράμματα πραγματοποιοφνται με ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν. Εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, 
διδακτικζσ επιςκζψεισ, ςχολικοί περίπατοι, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ  πραγματοποιοφνται, 
λαμβανομζνων υπόψθ πάντοτε και των επιδθμιολογικϊν δεδομζνων που επικρατοφν κάκε φορά, με 
τιρθςθ όλων των μζτρων απόςταςθσ και ατομικισ υγιεινισ, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ τθ μθ 
ανάμειξθσ διαφορετικϊν ομάδων  
Διάλειμμα: κατά το διάλειμμα ςτον αφλειο χϊρο, οι νθπιαγωγοί ζχουν τθν ευκφνθ των παιδιϊν. Κατά 
τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπεται κανζνασ ανιλικοσ ι ενιλικοσ να παρακολουκεί, να 
ςυνομιλεί ι να δίνει αντικείμενα ςε μακθτζσ και μακιτριεσ του ςχολείου από τα κάγκελα του 
προαφλιου χϊρου.   
 Σε περίπτωςθ κακοκαιρίασ οι μακθτζσ παραμζνουν μζςα ςτθ ςχολικι αίκουςα. 
 
2.5. υνεργαςία χολείου-Οικογζνειασ-υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων 
Η ανάπτυξθ κετικοφ κλίματοσ  μεταξφ οικογζνειασ και ςχολείου προχποκζτει αμοιβαίο ςεβαςμό, 
ςυνεργαςία και αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ του άλλου.  
Εκπαιδευτικοί 
Οι εκπαιδευτικοί με τθν εν γζνει ςυμπεριφορά τουσ οφείλουν να ςυνειςφζρουν ςτθ διαμόρφωςθ 
ιρεμου, ευχάριςτου και ςυνεργατικοφ κλίματοσ μζςα ςτο ςχολείο. Τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ είναι 
απαραίτθτο να τισ διζπει ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ και να τισ χαρακτθρίηει θ ειλικρινισ, ςυναδελφικι 
και ανκρϊπινθ επικοινωνία. Η δθμοκρατικι αρχι πρζπει να αποτελεί κανόνα τθσ ςυλλογικισ 
λειτουργίασ του ςχολείου. 
Σζβονται τισ απόψεισ, τισ ιδζεσ και τισ προτάςεισ των άλλων (εκπαιδευτικϊν, γονζων, μακθτϊν) 
υποςτθρίηοντασ το διάλογο και τθν κετικι αλλθλεπίδραςθ μζςα ςτο ςχολείο. 



Εξετάηουν ηθτιματα που προκφπτουν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ, απευκφνονται ςτουσ γονείσ όταν 
κρίνεται αναγκαίο, αναπτφςςουν ςυηθτιςεισ ςτο ςφλλογο διδαςκόντων, αναηθτοφν τθν 
ςυμβουλευτικι και παιδαγωγικι κακοδιγθςθ τθσ ΣΕΕ ΠΕ60 και λαμβάνουν αποφάςεισ ςε ςυλλογικό 
πλαίςιο. 
Ενκαρρφνουν τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν  και φροντίηουν να δρουν κατά τθν 
υποςτιριξθ τουσ διαφοροποιθμζνα με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ και των 
δυνατοτιτων του κάκε παιδιοφ. Ενεργοφν ςτοχευμζνα ςτθν υποςτιριξθ των μακθτϊν. 
Ενδιαφζρονται για τθ μάκθςθ με τθν προοπτικι τθσ ενίςχυςθσ δεξιοτιτων των παιδιϊν (επίλυςθ 
προβλιματοσ, επικοινωνίασ, ςυηιτθςθσ κ.ο.κ.) 
 Συνεργάηονται με φορείσ και κεςμοφσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ των παιδιϊν (ςωματικισ 
και ψυχικισ). Μεριμνοφν για όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ ςε ςυνεργαςία με τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ (ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ αικουςϊν, γραφείου, wc, απολυμάνςεισ χϊρων, 
τοποκζτθςθ αντιςθπτικϊν ςε όλουσ τουσ χϊρουσ κ.λ.π.) Σε περιπτϊςεισ φποπτων ι επιβεβαιωμζνων 
κρουςμάτων λοίμωξθσ COVID-19, ςτθ ςχολικι μονάδα, ακολουκείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. 
Πλθροφορίεσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://eody.gov.gr 
Η προϊςτάμενθ φροντίηει να φζρει εισ πζρασ το διοικθτικό ζργο του ςχολείου τθσ δρϊντασ μζςα ςτα 
πλαίςια των κακθκόντων τθσ ωσ κεςμικό διοικθτικό όργανο. Οι αρμοδιότθτεσ, οι ευκφνεσ και τα 
κακικοντά τθσ περιγράφονται και προβλζπονται από τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία.  
5.2. Γονείσ 
Ζχουν τθ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ  για τθν πρόοδο και ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ είτε μζςω 
τθλεφωνικισ επικοινωνίασ, είτε ςε προγραμματιςμζνο ραντεβοφ μετά από τθ λιξθ του μακιματοσ. Ο 
Γονζασ – Κθδεμόνασ δικαιοφται να ζχει πλιρθ και υπεφκυνθ ενθμζρωςθ για το μακθτι και οφείλει 
να προςζρχεται ςτισ ςυγκεντρϊςεισ που ορίηει ο εκάςτοτε εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ. Επίςθσ οφείλει 
και ο ίδιοσ να ενθμερϊνει το ςχολείο για κζματα που μπορεί να επθρεάηουν τθν επίδοςθ ι τθ 
ςυμπεριφορά του μακθτι ςτο ςχολείο ι ζχουν ςχζςθ με ηθτιματα υγείασ.  
Αναφορικά με δραςτθριότθτεσ του ςχολείου ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνονται μζςω των 
προςωπικϊν τουσ e-mail  όπωσ επίςθσ και από τθν ομάδα viber που ζχει δθμιουργθκεί τθ φετινι 
χρονιά. 
Οι  εκπαιδευτικοί μεριμνοφν για τθν αςφάλεια των προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν ςτο 
διαδίκτυο ακολουκϊντασ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του ΠΣΔ.  
 

Το τθλζφωνο του ςχολείου: 2310 722-490…είναι ςτθ διάκεςθ των γονζων για οποιαδιποτε 
ενθμζρωςθ κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του.  
Σε περίπτωςθ διαηυγίου ο/θ αρμόδιοσ/θ γονζασ που ζχει τθν επιμζλεια οφείλει να ενθμερϊςει 
άμεςα το ςχολείο παρζχοντασ τα επίςθμα δικαςτικά ζγγραφα. 
Αναφορικά με το ηιτθμα φαρμακευτικισ αγωγισ οι νθπιαγωγοί απαγορεφεται να χορθγοφν 
οποιοδιποτε είδοσ φαρμάκου ι φαρμακευτικισ αγωγισ ςτα παιδιά. 
Φροντίηουν για τθν ευπρεπι και κακαρι εμφάνιςθ των παιδιϊν τουσ. Το ντφςιμο των μακθτϊν 
πρζπει να είναι ανάλογο με τθν εποχι και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
Φροντίηουν να ςυμμορφϊνονται με οδθγίεσ απζναντι ςε ζκτακτεσ ςυνκικεσ: 
Η χριςθ μθ ιατρικισ ( ι ιατρικισ/χειρουργικισ ) μάςκασ είναι υποχρεωτικι για τουσ/τισ  
μακθτζσ/τριεσ , τισ νθπιαγωγοφσ και το λοιπό προςωπικό, κακϊσ και για τουσ επιςκζπτεσ των 
ςχολικϊν μονάδων. Η προςζλευςθ των γονζων ςτο ςχολείο γίνεται αποκλειςτικά με τθ χριςθ 
μάςκασ.  
 
6. Ποιότθτα χολικοφ χϊρου 
Ζνασ από τουσ ςτόχουσ του Σχολείου είναι θ καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ τθσ ευκφνθσ ςτουσ 
μακθτζσ/ςτισ μακιτριεσ ςε ό,τι αφορά τθν ποιότθτα του ςχολικοφ χϊρου. Κακαροί και ςυντθρθμζνοι 
χϊροι αικουςϊν, εργαςτθρίων, του αφλειου χϊρου, τθσ ςχολικισ περιουςίασ, κ.λπ. διαμορφϊνουν 
τον περιβάλλοντα χϊρο μζςα ςτον οποίο είναι δυνατόν να ανκίςει θ ψυχι του παιδιοφ.  
Φκορζσ, ηθμιζσ και κακι χριςθ τθσ περιουςίασ του ςχολείου αποδυναμϊνουν τισ εκπαιδευτικζσ 
δυνατότθτζσ του και παιδαγωγικά εκίηουν τον μακθτι/τθ μακιτρια ςτθν αντίλθψθ τθσ απαξίωςθσ 
τθσ δθμόςιασ περιουςίασ.  



Μακθτισ/Μακιτρια που προκαλεί φκορά ςτθν περιουςία του δθμόςιου ςχολείου (εποπτικά μζςα, 
υλικοτεχνικι υποδομι), θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ βαρφνει τον κθδεμόνα του ι τον ίδιο.  
 
7. Πολιτικι του ςχολείου προςταςίασ από πικανοφσ κινδφνουσ 
Τα κρίςιμα ςυμβάντα χριηουν ζγκαιρων και ζγκυρων ενεργειϊν ανταπόκριςθσ. ςε καταςτάςεισ 
πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι εκπαιδευτικοί, μακθτζσ/μακιτριεσ, 
γονείσ/κθδεμόνεσ, Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ, Προϊςτάμενοι/Προϊςτάμενεσ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται και να ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι 
φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ. 
Η ζγγραφθ και οργανωμζνθ αποτφπωςθ αυτϊν, ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, ςυνιςτά το 
πρωτόκολλο - ςχζδιο διαχείριςθσ κρίςεων. Τα οφζλθ ενόσ τζτοιου ςχεδίου ζγκεινται ςτθ διαςφάλιςθ 
τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ και τθσ ψυχικισ υγείασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του ςχολείου:  Οι 
φάςεισ του ςχεδίου υλοποίθςθσ τθσ διαχείριςθσ κρίςεων είναι οι εξισ:   
1. Προςδιοριςμόσ τθσ κρίςθσ - γεγονότοσ (π.χ. πλθμμφρα, πυρκαγιά).  
2. Επίπεδο αντιμετϊπιςθσ.  
3. Ειδοποίθςθ - ενθμζρωςθ όςων εμπλζκονται ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ.   
4. Επιλογι τρόπου και πλαιςίου ενθμζρωςθσ των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν και φορζων, των γονζων 
και κθδεμόνων.   
5. Αξιολόγθςθ διαχείριςθσ τθσ κρίςθσ. 
 
 Για τθν προςταςία από ςειςμοφσ και ςυνοδά φυςικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχζδιο 
Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου και υλοποιοφνται αςκιςεισ 
ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ.  
Η Προϊςταμζνθ του νθπιαγωγείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ και ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο 
Διδαςκόντων/-ουςϊν, προβαίνει ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν 
αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. Επίςθσ ενθμερϊνουν τουσ/τισ  
μακθτζσ/μακιτριεσ για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των 
φαινομζνων αυτϊν. 

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

Τζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι εκπαιδευτικοί, 
μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, Προϊςταμζνθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να 
ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΥ, 
ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ 
μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ. Το τρζχον ςχολικό ζτοσ ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ που 
αφοροφν ςτθν προςταςία από τθν πανδθμία  Covid-19. 

 

 

Ειδικό ςχζδιο αποχϊρθςθσ λόγω ζκτακτων ςυνκθκϊν 

Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί ςχζδιο 
διαφυγισ και πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 
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Χώροσ ςυγκέντρωςησ ςε περίπτωςη ανάγκησ 
 
 
 

 

 

                                     

                                                                                                              Η Προϊςταμζνθ 

                                                                                                                        Τριανταφφλλθ Αγακι 
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