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Σκοπός Κανονισμού

Το Νηπιαγωγείο είναι ο χώρος όπου τα νήπια περνούν πολλές ώρες καθημερινά,

μαθαίνουν, παίζουν, χαίρονται,  δημιουργούν, συνεργάζονται.  Πολλές φορές όμως

αντιμετωπίζουν  και  δυσκολίες,  τόσο  οι  μαθητές  ,  οι  οποίες  αφορούν  στην

προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον και στην συνύπαρξη με τους συμμαθητές

τους, όσο και οι εκπαιδευτικοί στις σχέσεις μεταξύ τους, με τους γονείς αλλά ακόμα

και στην προσπάθεια παροχής ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου. Η σχολική ζωή, καλό

είναι να ρυθμίζεται από κάποιους κανόνες, οι οποίοι βοηθούν στην εκπαιδευτική

διαδικασία  και  το  σχολείο  να  λειτουργεί  αποτελεσματικότερα  ως  μια  ασφαλής

κοινότητα μάθησης.  Με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των

κανόνων  που  αποτελούν  προϋποθέσεις  για  να  πραγματοποιείται  ανενόχλητα,

μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να

αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο

θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις

και συγκρούσεις,  με αμοιβαίο σεβασμό,  με ανοχή και αναγνώριση.  Για το σκοπό

αυτό  συντάσσεται  ο  Κανονισμός  Εσωτερικής  Λειτουργίας  του  Νηπιαγωγείου

Αλικανά, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία για τη

λειτουργία του σχολείου. 

1.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

1.1 Σκοπός/στόχος του νηπιαγωγείου

Ο σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει

τα  παιδιά  να  αναπτυχθούν  σωματικά,  συναισθηματικά,  νοητικά  και  κοινωνικά

καθώς  προάγει  την  ανεξαρτησία  και  την  αυτονομία  τους  μέσα  στο  πλαίσιο  των

ευρύτερων στόχων της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Το Νηπιαγωγείο,μαζί  με  την

οικογένεια, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού ,θα πρέπει να εξασφαλίζει τις

προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά

και πολύπλευρα. Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.1566, το Νηπιαγωγείο βοηθά τα



νήπια  «να  καλλιεργούν  τις  αισθήσεις  τους,  να  οργανώνουν  τις  πράξεις  τους,

κινητικές και νοητικές, να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους, από

το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ελεύθερα

και αβίαστα, να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, με σύμβολα

γενικά  και  ιδιαίτερα,  στους  τομείς  της  3  Γλώσσας,  των  Μαθηματικών  και  της

Αισθητικής».  Επιπλέον  το  σύγχρονο  νηπιαγωγείο  επιδιώκει  το  σεβασμό  της

προσωπικότητας  του  νηπίου,  την  ικανοποίηση  των  φυσικών  και  ψυχικών  του

αναγκών και το σεβασμό στις ατομικές του διαφορές. Και όλα αυτά μέσα σε μια

ατμόσφαιρα  στην  οποία  βασιλεύει  η  χαρά,  το  παιχνίδι,  η  δημιουργία  και  η

πειθαρχημένη ελευθερία. 

1.2 Δίχρονη Υποχρεωτική Εκπαίδευση

 Στο  Νηπιαγωγείο  εγγράφονται  δύο  ηλικίες  νηπίων.  Η  πρώτη  ηλικία  (blog)νήπια)

περιλαμβάνει  τα  παιδιά  ηλικίας  πέντε  (blog)5)  ετών.  Η  δεύτερη  ηλικία  (blog)προνήπια)

περιλαμβάνει  τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων (blog)4)  ετών.  Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο

είναι υποχρεωτική (blog)παρ.3, άρθρο 33 του ν. 4521/2018 (blog)Α` 38). 

1.3 Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 4α και 4Α του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (blog)ΦΕΚ Α’ 109)

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (blog)ΦΕΚ Α’ 142), καθώς και με

το άρθρο 35 της ΠΝΠ/01-05-2020 (blog)ΦΕΚ Α΄ 90) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια

Νηπιαγωγεία  Γενικής  Παιδείας,  από  το  σχολικό  έτος  2020-2021  και  εφεξής,  θα

γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, σύμφωνα

με το  άρθρο  1,  της  υπ’  αρ.  πρωτ.  53128/Δ1/2020  (blog)Β΄  1767)  ΚΥΑ των  Υπουργών

Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  και  Επικρατείας  αρμόδιο  για  θέματα  Ψηφιακής

Διακυβέρνησης.  Την  Ηλεκτρονική  Αίτηση  Εγγραφής  θα  υποβάλλει  ο

γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας

του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της



ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  Υπουργείου  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  στην

ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://protieggrafi.services.gov.gr/  στις ημερομηνίες που

ορίζονται  με  την  αντίστοιχη  εγκύκλιο  κάθε  φορά.  Οι  εκπρόθεσμες  εγγραφές

χρειάζονται  την  έγκριση  του  Διευθυντή/ντριας  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

(blog)Φ.6/55114/Δ1/13-05-2020).Στην  περίπτωση  που  έχει  συμπληρωθεί  ο

επιτρεπόμενος  αριθμός  μαθητών/τριών  ανά  τάξη  στο  σχολείο  που  ανήκει  ο

μαθητής,  τότε  μετακινείται  με  απόφαση  της  Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης σε άλλο σχολείο όπου υπάρχει κενή θέση. 

 

2.Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

 Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου συνεργάζεται με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού

Έργου, τα Στελέχη της Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και

τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το

διδακτικό  προσωπικό  να  αναλαμβάνει  πρωτοβουλίες  οι  οποίες  συμβάλλουν  στη

διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων

πολιτών  (blog)άρθρο  28,  Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002).  Η  Προϊστάμενη  του

Νηπιαγωγείου είναι υπεύθυνη πέρα από το διδακτικό της έργο για : 

•Την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

 •Τον συντονισμό της σχολικής ζωής.

 •Την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών.

 •Την  τήρηση,  θεώρηση  και  κλείσιμο  βιβλίων  (blog)Βιβλίο  Μητρώου,  Πρωτόκολλο

Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων διδακτικού προσωπικού, Ημερολόγιο Λειτουργίας

κ.λπ.), (blog) Π.Δ.200/98).

 •Την τήρηση του Ταμείου της Σχολικής επιτροπής της σχολικής μονάδας. 

•Τον  οικονομικό  απολογισμό  (blog)έσοδα  -  έξοδα)  της  Σχολικής  Επιτροπής.(blog)Ν.

1566/85,άρθρο 52). (blog)Τα εκπαιδευτικά, σελ.64)

3.ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ



3.1 Σύλλογος Διδασκόντων

Ο  Σύλλογος  των  διδασκόντων  (blog)Σ.Δ)  είναι  συλλογικό  όργανο  του  σχολείου  και

αποτελείται  από  τους  εκπαιδευτικούς  που  διδάσκουν  σ’  αυτό  με  οποιαδήποτε

σχέση  εργασίας.  Έργο  του  είναι  η  χάραξη  κατευθύνσεων  για  την  καλύτερη

λειτουργία του Σχολείου. Οι αποφάσεις του Σ.Δ κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της

εκπαιδευτικής  νομοθεσίας  (blog)άρθρο  39,  Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002).  Ο

Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους

σκοπούς  και  τους  στόχους  της  εκπαίδευσης  (blog)Ν.  1566/85)  με  συγκεκριμένες

εκπαιδευτικές  δραστηριότητες.  Στο  έργο  του  σχολείου  περιλαμβάνονται  τρεις

κυρίως εκπαιδευτικοί σκοποί: α) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των γνωστικών και των

νοητικών  ικανοτήτων  των  μαθητών.  β)  Η  συναισθηματική  καλλιέργεια  για  την

αποδοχή  αρχών  που  θα  στηρίξουν  τις  αξίες  τους  και  θα  επηρεάσουν  τη

συμπεριφορά  τους,  ώστε  να  διαμορφώσουν  θετική  στάση  για  τη  5  ζωή και  την

κοινωνία.  γ)  Η  καλλιέργεια  και  διεύρυνση  των  ψυχοκινητικών  ικανοτήτων  του

μαθητή για την απόκτηση δεξιοτήτων και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. Για

την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος των Διδασκόντων πρέπει:

α) Να προγραμματίζει,να οργανώνει και να παρακολουθεί το έργο του και τέλος, να

το  αξιολογεί.  β)  Να  εξασφαλίζει  τις  προϋποθέσεις  ώστε  τα  μέλη  του  να

επιμορφώνονται  διαρκώς,  να  ανανεώνουν  τις  γνώσεις  τους  στον  επιστημονικό

τομέα και στις επιστήμες της αγωγής (blog)ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση),

για να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους. γ) Να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις

φαινομένων  σχολικής  αποτυχίας  και  διαρροής  των  μαθητών,  εφαρμόζοντας

κατάλληλα  αντισταθμιστικά  εκπαιδευτικά  προγράμματα  για  την  αποτελεσματική

αντιμετώπισή τους. δ) Να ανανεώνει και να αξιοποιεί τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα

και  τη  σύγχρονη  τεχνολογία  στη  διδακτική  πράξη  για  την  αποτελεσματικότερη

άσκηση του εκπαιδευτικού έργου (blog)άρθρο 40,  Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002).  Στο

Νηπιαγωγείο  μας  για  την  φετινή  σχολική  χρονιά  ο  σύλλογος  διδασκόντων

αποτελλείται απο τέσσερις εκπαιδευτικούς δύο ΠΕ 60(blog)πρωινό υποχρεωτικό τμήμα



και προεραιτικό ολοήμερο τμήμα)απο μία εκπαιδευτικό ΠΕ 60.50 καθώς και απο μία

εκπαιδευτικό ΠΕ 06 . 

3.2 Τμήματα Νηπιαγωγείου

Στο  νηπιαγωγείο  μας  λειτουργεί  Πρωινό  Υποχρεωτικό  Τμήμα  ,  υπεύθυνη  του

τμήματος  ορίζεται  η  Nηπιαγωγός Αθανασία Θεοχάρη στο ίδιο τμήμα είναιηπιαγωγός  Αθανασία  Θεοχάρη  στο  ίδιο  τμήμα  είναι

τοποθετημένη  και  υπηρετεί  και  η  Νηπιαγωγός  Παράλληλης  Στήριξης  Αγγελική

Γιωτάκου.  Λειτουργεί  επίσης  Προεραιτικό  ολοήμερο,  με  υπεύθυνη  τμήματος  την

Νηπιαγωγό Ευτέρπη Τζιάφα. 

3.3 Επιτήρηση / Ασφάλεια Μαθητών

Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης

και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα

για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητά τους, τον έλεγχο καθαριότητας των

σχολικών χώρων και  οτιδήποτε  έχει  σχέση με την υγιεινή και  την  ασφάλεια των

μαθητών (blog)άρθρο 12,ΠΔ79/2017). Υπεύθυνες για την εφημερία των μαθητών είναι η

Θεοχάρη Αθανασία και  η  Γιωτάκου Αγγελική  για  το  πρωϊνό  τμήμα και  η  Τζιάφα

Ευτέρπη για το ολοήμερο . 

3.4 Άδειες Εισόδου στα Νηπιαγωγεία

 Κατά  τη  διάρκεια  του  χρόνου  της  προσέλευσης  των  νηπίων/προνηπίων  δεν

παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και

των  4  εκπαιδευτικών  καθώς  και  του  προσωπικού  καθαριότητας.  Με  σκοπό  την

ασφάλεια  των  μαθητών  και  την  αποτροπή  εισόδου  ατόμων  που  ουδεμία  σχέση

έχουν  με  τη  λειτουργία  του,  οι  θύρες  εισόδου-εξόδου  στο  χώρο  του  σχολείου

παραμένουν  κλειστές  κατά  τη  διάρκεια  της  λειτουργίας  του  με  ευθύνη  των

Προϊσταμένων-Διευθυντών/ντριών των Νηπιαγωγείων (blog)Φ.7/118216 /Δ1 / 9-9-2020).

Σε  περιπτώσεις  που  απαιτείται  είσοδος  τρίτων,  στο  πλαίσιο  των  εκπαιδευτικών



δράσεων που πραγματοποιούνται εντός του σχολικού χώρου, αυτό προϋποθέτει τη

σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.  Άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία θα

επιτρέπονται για παιδαγωγικούς (blog)επισκέψεις ειδικών) και ακαδημαϊκούς σκοπούς

που σχετίζονται με την ολοκλήρωση σπουδών (blog)πρακτικές ασκήσεις φοιτητών/τριών

και σπουδαστών/στριών), ή την εγκεκριμένη ακαδημαϊκή έρευνα. Για την εύρυθμη

διεξαγωγή όλων των παραπάνω, απαραίτητη είναι η σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων

Διδασκόντων  και,  όπου  απαιτείται,  σύμφωνη  γνώμη  των  αρμόδιων

Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού έργου, των Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης και

των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών (blog)Φ.7/118216 /Δ1 / 9-9-2020).

3.5 Ρόλος Εκπαιδευτικών 

Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον

πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με

τους  σκοπούς  και  τους  στόχους  της  εκπαίδευσης  και  μέσα  στο  πλαίσιο  της

εκπαιδευτικής πολιτικής.  Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους

και συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής

μονάδας  λαμβάνοντας  υπόψη  τους  τις  οδηγίες  του  ΥΠΑΙΠΘ.Προετοιμάζουν

καθημερινά  και  οργανώνουν  το  μάθημά  τους,  εφαρμόζοντας  σύγχρονες  και

κατάλληλες  μεθόδους  διδασκαλίας  με  βάση  τις  ανάγκες  των  μαθητών  και  τις

ιδιαιτερότητες  των  γνωστικών  αντικειμένων.  Συνεργάζονται  με  τους  μαθητές,

σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με

το  παράδειγμά  τους,  δημοκρατική  συμπεριφορά.  Συμμετέχουν  υποχρεωτικά  στις

συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα

σεμινάρια  επιμόρφωσης  που  πραγματοποιούνται  σύμφωνα  με  τις  κείμενες

διατάξεις,  και  εκφράζουν  ελεύθερα  τις  παιδαγωγικές  απόψεις  τους.  

Ενημερώνονται  από  τον  Διευθυντή  του  σχολείου  και  τηρούν  τους  νόμους,  τα

διατάγματα,  τις  οδηγίες,  τις  εγκυκλίους  και  τα  βιβλία.  Αναλαμβάνουν  τις

εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική



λειτουργία του. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και

συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών

και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση,  τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών

τους.  Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν

παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Ενδιαφέρονται για τη δημιουργία υγιεινών

συνθηκών παραμονής των μαθητών τους το σχολείο και συμβάλλουν στην επιτυχία

όλων  των  εκδηλώσεων  που  οργανώνονται  από  την  τάξη  και  το  σχολείο.  

Προσέρχονται  στο  σχολείο  έγκαιρα  πριν  από  την  έναρξη  της  διδασκαλίας  των

μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την

ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων. Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των

μαθητών κατά την έναρξη λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο

Σύλλογος των Διδασκόντων απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Με τον τρόπο

αυτό  δίνεται  το  αναγκαίο  κύρος  στη  συλλογική  λειτουργία  του  σχολείου.  

Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο

ευρύτερο  κοινωνικό  περιβάλλον,  λαμβάνουν  υπόψη  τους  παράγοντες  που

επηρεάζουν  την  πρόοδο  και  συμπεριφορά  των  μαθητών  τους  και  υιοθετούν

κατάλληλες  παιδαγωγικές  ενέργειες,  ώστε  να  αντιμετωπισθούν  πιθανά

προβλήματα.  Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις

προς τους μαθητές,  τους γονείς ή τους πολίτες  μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του

Διευθυντή  και  του  Συλλόγου  Διδασκόντων.   Ενθαρρύνουν  τους  μαθητές  να

συμμετέχουν  ενεργά  στη  διαμόρφωση  και  λήψη  αποφάσεων  για  θέματα  που

αφορούν  τους  ίδιους  και  το  σχολείο  και  καλλιεργούν  τις  αρχές  και  το  πνεύμα

αλληλεγγύης και συλλογικότητας (blog)άρθρο 38, Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002). 

4.ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ / ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

4.1 Στοιχεία Επικοινωνίας

Κατά  την  εγγραφή  των  παιδιών  τους  στο  σχολείο  οι  γονείς  των  μαθητών



συμπληρώνουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα στοιχεία επικοινωνία τους καθώς

και τα ονόματα των συνοδών των νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους

από το σχολείο.Οφείλουν να ενημερώνουν την εκπαιδευτικό για πιθανές αλλαγές. 

4.2 Ενημέρωση για αλλεργίες/ασθένειες

 Οι  γονείς  οφείλουν  να  ενημερώσουν  την  Νηπιαγωγό  για  πιθανές  ασθένειες  ή

αλλεργίες που έχουν τα παιδιά τους για να υπάρχει πρόβλεψη για την ασφάλειά

τους. 

4.3 Συναντήσεις με γονείς / Τρόποι Επικοινωνίας

 Όσον αφορά τον προσδιορισμό των συναντήσεων σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 14

του Π.Δ. 79/2017 έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι παρακάτω συναντήσεις με

τους γονείς για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών, εφόσον τηρούνται όλα

τα μέτρα προστασίας , όπως αυτά αναφέρονται στις οδηγίες του ΕΟΔΥ: 

- Στη αρχή του διδακτικού έτους, όπου η εκπαιδευτικός ενημερώνει συλλογικά τους

γονείς  /κηδεμόνες για το ωρολόγιο πρόγραμμα και το Α.Π.  του νηπιαγωγείου,  τις

ώρες και τις ημέρες επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί με τους και γενικά για θέματα

που αφορούν την αγωγή των μαθητών και τη λειτουργία του σχολείου.  

- Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους και εντός 10 ημερών απο την λήξη του κάθε

τριμήνου  (blog)Δεκέμβριος,  Μάρτιος,  Ιούνιος)  ,  oι  εκπαιδευτικoί  ενημερώνουν  τους

γονείς/κηδεμόνες για την πρόοδο των μαθητών. Την τελευταία Τρίτη (blog)πρωϊνό τμήμα)

και Τετάρτη (blog)ολοήμερο τμήμα) κάθε μήνα οι γονείς εφόσον ενημερώσουν έγκαιρα το

εκπαιδευτικό προσωπικό μπορούν να ενημερώνονται για τη εξέλιξη των παιδιών τους

και  για  τυχόν  τραυματισμούς.  Συνοψίζοντας,  οι  γονείς  και  οι  κηδεμόνες

επισκέπτονται  το  σχολείο  κατά  τις  9  προγραμματισμένες  συναντήσεις  με  την

εκπαιδευτικό  και  εκτάκτως,  όταν  κρίνεται  αναγκαίο,  ύστερα  από  συνεννόηση  και

επικοινωνία  μαζί  τους.  Στη  συνεργασία  εκπαιδευτικών  και  γονέων  καλό  είναι  να

τηρούνται  όλα  τα  μέτρα  προστασίας,  σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  κάθε  φορά

υγειονομικά  πρωτόκολλα,  Ο  παραπάνω  προγραμματισμός  μπορεί  να  μεταβληθεί



ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν λόγω Covid-19 και τις ανάλογες οδηγίες. 

 Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας με τους γονείς εκτός από την δια ζώσης επικοινωνία

αποτελούν,  ηλεκτρονικό  μήνυμα  μέσω  myschool,  τηλέφωνο,  ιστολόγιο,  έντυπο

έγγραφο, ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων.

4.4 Ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας

Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν την Νηπιαγωγό σε περίπτωση απουσίας του

παιδιού τους.

4.5 Υπεύθυνοι για προσέλευση /αποχώρηση μαθητών

 Κατά  την  εγγραφή  των  παιδιών  τους  στο  σχολείο,  οι  γονείς  των  μαθητών

επικαιροποιούν με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για την

ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών τους από το Νηπιαγωγείο. 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.1 Έναρξη της σχολικής χρονιάς

 Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2022-2023 και σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ'

αρ.  1614/Υ1/8-1-2020  Υπουργικής  Απόφασης  «Τροποποίηση  της  υπό  στοιχεία

Φ7/109162/Δ1  απόφασης  της  Υφυπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

«Λειτουργία  Νηπιαγωγείων  για  το  σχολικό  έτος  2022-2023»,  ορίζεται  ως

ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων η Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022. Το πρώτο

τρίμηνο  στις  σχολικές  μονάδες  αρχίζει  στις  12  Σεπτεμβρίου  και  λήγει  στις  9

Δεκεμβρίου (blog)Φ.7/109162 /Δ1 / 8-9-2022).

5.2 Τήρηση Ωραρίου Λειτουργίας Νηπιαγωγείου

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συντάσσεται



με  βάση  τη  με  αριθ.  πρωτ.  130272/Δ1/05-08-2016  (blog)ΦΕΚ  2670Β)  Υ.Α,  όπως

τροποποιήθηκε με το κεφ. Β,  του άρθρ.  11 του Π.Δ 79/2017 (blog)ΦΕΚ 109 Α),  όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (blog)ΦΕΚ 142 Α). Το Βασικό Υποχρεωτικό

Πρόγραμμα στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ξεκινά για όλα τα τμήματα

στις 8:30 και εκτείνεται έως τις 13:00 (blog)25 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως) (blog)Παρ.1,

Άρθρο 11Β, ΠΔ 79/2017) .

5.3 Τρόπος Υποδοχής Μαθητών/τριων & Αποχώρησης

Στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα η υποδοχή των μαθητών είναι διάρκειας 15

λεπτών  και  γίνεται  από  8:15  έως  8:30  και  η  προετοιμασία  για  αποχώρηση  των

μαθητών/τριών  πραγματοποιείται  από  τις  12.45  έως  τις  13.00.  Το  πρόγραμμα

άφιξης και αποχώρησης τηρείται αυστηρά ώστε να μη διαταράσσεται το πρόγραμμα

της τάξης μας. Η αποχώρηση νωρίτερα του ωραρίου απαγορεύεται. Μπορεί να γίνει

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης των νηπιαγωγών.

Επίσης  η νηπιαγωγός  πρέπει  να ενημερωθεί  εγγράφως από τους κηδεμόνες  των

νηπίων, για τα άτομα που θα συνοδεύουν τα νήπια σε περίπτωση απουσίας κάποιου

γονέα. 

5.4 Σχολικές Εορτές & Αργίες

 Τα  νηπιαγωγεία  δεν  λειτουργούν  τις  ακόλουθες  ημέρες  και  περιόδους:  α)  τα

Σάββατα  και  τις  Κυριακές,  β)  την  28η  Οκτωβρίου  (blog)εθνική  εορτή),  γ)  από  24

Δεκεμβρίου  μέχρι  και  7  Ιανουαρίου  (blog)διακοπές  Χριστουγέννων),  δ)  την  Καθαρά

Δευτέρα, ε) την 25η Μαρτίου (blog)εθνική εορτή), στ) από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την

Παρασκευή της Διακαινησίμου (blog)διακοπές Πάσχα), η) την 1η Μαΐου, θ) την εορτή του

Αγίου Πνεύματος, ι) από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (blog)θερινές διακοπές) και

ια) την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της

τοπικής εθνικής εορτής. 

2. Εορταστικές  εκδηλώσεις  στα  νηπιαγωγεία  και  τα  δημοτικά  σχολεία

πραγματοποιούνται: α) στις 27 Οκτωβρίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της



28ης  Οκτωβρίου,  ημέρα  κατά  την  οποία  τιμάται  και  η  ελληνική  σημαία.  Σε

περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται

την  προηγούμενη  Παρασκευή,  β)  στις  24  Μαρτίου  για  την  επέτειο  της  εθνικής

εορτής  της  25ης  Μαρτίου.  Σε  περίπτωση  που  η  25η  Μαρτίου  είναι  Κυριακή  ή

Δευτέρα,  οι  εκδηλώσεις  γίνονται  την  προηγούμενη  Παρασκευή,  γ)  στις  17

Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την

Εθνική Αντίσταση. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές

εκδηλώσεις  πραγματοποιούνται  την  προηγούμενη  Παρασκευή,  δ)  στις  30

Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών (blog)παρ.1, άρθρο 3,Π.Δ.79/2017). Επ’ ευκαιρία

των εορτών του παρόντος άρθρου δύναται να πραγματοποιείται εκκλησιασμός κατά

την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν (blog)παρ.3,

άρθρο  3,Π.Δ.79/2017).  Τα  μαθήματα  δεν  πραγματοποιούνται  τις  ημέρες  των

εορταστικών  εκδηλώσεων.  Μετά  το  πέρας  των  εορταστικών  εκδηλώσεων,  οι

μαθητές  αποχωρούν  και  οι  εκπαιδευτικοί  δύναται  να  παραμένουν  στο  σχολείο

προκειμένου να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις  του Συλλόγου

Διδασκόντων  ή  και  σε  συνεδριάσεις  του  Σχολικού  Συμβουλίου  ή  σε

επιμορφωτικές/ενημερωτικές  συναντήσεις  με  τους  Συντονιστές  Εκπαιδευτικού

Έργου  ή  για  να  διεκπεραιώνουν  οποιοδήποτε  άλλο  διοικητικό  έργο  τους  έχει

ανατεθεί. Διδασκαλία μαθημάτων δεν γίνεται επίσης την ημέρα έναρξης και λήξης

του διδακτικού έτους (blog)παρ.6, άρθρο 3, Π.Δ.79/2017). Ειδικότερα, για όσο επιβάλλει

η εξέλιξη της πανδημίας σύμφωνα με τις  οδηγίες του ΕΟΔΥ συνιστάται επίσης,  η

αποφυγή  διοργάνωσης  ενδοσχολικών  εκδηλώσεων  ή  συναθροίσεων  που

συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων. Εκδηλώσεις μπορεί να 12 γίνονται μόνο

με την παρουσία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα, ή

με μέρος των τμημάτων αναλόγως του διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι

αναγκαίες αποστάσεις (blog)Φ.7/118216 /Δ1 / 9-9-2020).



5.5 Τμήμα προαιρετικό ολοήμερο

 Έκτός του πρωινού μέσα στη τσάντα θα πρέπει να έχει και το ελαφρύ γεύμα 
για το μεσημέρι μεσα σε θερμομπωλ καθώς δεν ζεσταίνονται στο

Ν/Γ. στο οποίο θα αναγράφεται με ανεξίτηλο μαρκαδόρο το αρχικό του 
ονόματος του παιδιού.

Οι γονείς των μαθητών του ολοημέρου θα φέρουν  από ένα σεντονάκι τύπου
παρκοκρέβατο υφασμάτινο  που διπλώνει  όπου  θα ξεκουράζονται  το μεσημέρι
καθώς και σκεπάσματα (ανάλογα με την εποχή) , μαξιλάρι και τα οποία θα τους
επιστραφούν κατά τη λήξη του σχολικού έτους.

5.5 Ζητήματα Συμπεριφοράς και Κανονιστικό Πλαίσιο της τάξης

Τα παιδιά πριν έρθουν στο νηπιαγωγείο θα πρέπει:  

 Να πηγαίνουν τουαλέτα μόνα τους και να ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής.  

 Να ντύνονται και να ξεντύνονται μόνα τους. 

 Να αναγνωρίζουν και να φροντίζουν τα πράγματα τους. 

 Να τρώνε μόνα τους. 

Επίσης οι γονείς θα πρέπει να παροτρύνουν τα παιδιά:  

 Να ακούνε και να παρακολουθούνε τις οδηγίες της νηπιαγωγού. 

 Να μην ανταποδίδουν ενδεχόμενο χτύπημα.

 Οποιοδήποτε  πρόβλημα  προκύψει  λύνεται  από  τα  παιδιά  με  τη  βοήθεια  της

Νηπιαγωγού.  Παροτρύνουμε  το  παιδί  να  μιλά  στην  Νηπιαγωγό  για  ό,τι  το

απασχόλησε ή το ενόχλησε. Δείχνουμε ανοχή αν κάποιο παιδί στο σχολείο είναι πιο

επιθετικό και συζητάμε με την Νηπιαγωγό ενδεχόμενες λύσεις. Είναι σημαντικό να

κατανοήσουν  τα  παιδιά  πως  οι  γονείς  και  οι  νηπιαγωγοί  τους  συνεργάζονται

αρμονικά  ώστε  να  είναι  χαρούμενα  τόσο  στον  χώρο  του  σπιτιού  όσο  και  στο

σχολείο.

5.6 Άνετα ρούχα

Κατά το διάστημα παραμονής των νηπίων στο σχολείο θα παίξουν,  θα φάνε, θα



μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά θα πρέπει να νιώθουν

άνετα, φορώντας κατάλληλα ρούχα (blog)π.χ.  φόρμες) και παπούτσια χωρίς κορδόνια,

γιατί  σε  αυτή  την  ηλικία  τα  παιδιά  δεν  έχουν  ακόμη  κατακτήσει  πλήρως  τους

λεπτούς χειρισμούς που τους επιτρέπουν να δένουν μόνα τους τα κορδόνια τους. Οι

ζακέτες και  τα μπουφάν να είναι  μαρκαρισμένα με το  όνομά τους και  να έχουν

κρεμαστάρι, ώστε να μπορούν να κρεμαστούν εύκολα από τα παιδιά. Καλό θα ήταν

να διαλέγετε  μαζί  με το παιδί  τα ρούχα που θα φορέσει  την επόμενη μέρα στο

σχολείο,  εξηγώντας  παράλληλα ποια ρούχα είναι  περισσότερο  κατάλληλα για  το

σχολείο.

5.7 Υγιεινό Πρωινό

Αποφεύγουμε  τα  κρουασάν,  πατατάκια,  γαριδάκια,  σοκολάτες  και  γενικότερα

τροφές με υψηλό αίσθημα κορεσμού. Το φαγητό τους στο σχολείο θα πρέπει να

περιλαμβάνει υγιεινές τροφές π.χ.: φρούτο , σπιτικό σάντουιτς , τοστ , κουλούρι ,

κριτσίνια , σπιτικό κέικ , γιαούρτι , μπάρα δημητριακών , σταφιδόψωμο, σαλάτα και

για το ολοήμερο μαγειρευτό σπιτικό φαγητό. 

5.8 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο της τήρησης των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων,

αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές/τριες στους

δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Η επεξεργασία και κατά συνέπεια η

ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (blog)πχ

αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής)

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται μόνον με τη συγκατάθεση των

γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Η χρήση–λειτουργία καμερών ασφαλείας

στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου δεν

επιτρέπεται. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι γονείς υπογράφουν υπεύθυνη

δήλωση αν επιτρέπουν ή οχι την φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση των παιδιών τους. 



5.9 Φαρμακευτική Αγωγή

 Σύμφωνα  με  την  με  αριθ.  Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002  (blog)ΦΕΚ  1340Β)

Υπουργική  Απόφαση,  αρ.  36  «Καθήκοντα  και  αρμοδιότητες  εκπαιδευτικών-

διδασκόντων»  έργο  των  εκπαιδευτικών  είναι  όλα  εκείνα  που  άπτονται  των

εκπαιδευτικών  διαδικασιών,  δηλαδή  η  διδασκαλία,  η  εκπαίδευση  και  η

διαπαιδαγώγηση  των  μαθητών,  με  στόχο  την  ποιότητα  της  εκπαίδευσης,  την

κοινωνική πρόοδο και τη διάδοση του πολιτισμού. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί δεν

υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να

συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (blog)χορήγηση φαρμάκου από το στόμα, ή σε

ενέσιμη μορφή) σε  ειδικού τύπου ασθένειες  των μαθητών (blog)εφηβικός  ζαχαρώδης

διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις. Αυτό δεν αποκλείει

την  υποχρέωση του εκπαιδευτικού  να παρέχει  τις  στοιχειώδεις  πρώτες  βοήθειες

στους μαθητές του σχολείου του. Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται

φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται

την άδεια των Διευθντών της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι,

ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να

τη χορηγήσουν. Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών, οι Δ/ντές και οι

υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί οφείλουν μόνο να καλούν το ΕΚΑΒ (blog)166) για διακομιδή του

μαθητή,  ενώ  ταυτόχρονα  ενημερώνουν  τους  γονείς  του  (blog)Φ.7/495/123484  /Γ1,

4/10/2010). 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

6.1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

 Οι γεωμορφολογικές και νησιωτικές ιδιαιτερότητες της χώρας, καθιστούν αναγκαία

τη  λειτουργία  Ολιγοθέσιων  Νηπιαγωγείων  για  την  κάλυψη  των  εκπαιδευτικών

αναγκών του μαθητικού δυναμικού. Το μαθητικό δυναμικό του 1/θ Νηπιαγωγείου



Αλικανά αποτελείται  από  8  μαθητές  (blog)5  αγόρια  και  3  κορίτσια).  Στο  σχολείο  μας

φέτος  μετά  απο  χρόνια  αναστολή  λειτουργεί  και  πάλι  προαιρετικό  ολοήμερο

πρόγραμμα, καθώς εγγράφηκαν σε αυτό και οι 8 μαθητές. Επίσης φέτος για δεύτερη

συνεχόμενη  χρονιά  έχει  τοποθετηθεί  Νηπιαγωγός  ΕΑΕ  πλήρους  ωραρίου.  Το

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου συντάχθηκε και εφαρμόζεται σύμφωνα με

το άρθρο11, ΚΕΦ.Β. του Π.Δ. 79/2017.

6.2 Πρόγραμμα Σπουδών στο Νηπιαγωγείο

 Το  ∆ιαθεµατικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγραµµάτων  Σπουδών  για  το  Νηπιαγωγείο

προσδιορίζει  τις  κατευθύνσεις  των  προγραµµάτων  σχεδιασµού  και  ανάπτυξης

δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηµατικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, ∆ηµιουργίας και

Έκφρασης  (blog)Εικαστικά,  ∆ραµατική  Τέχνη,  Μουσική,  Φυσική  Αγωγή)  και

Πληροφορικής για το παιδί του Νηπιαγωγείου.Τα προγράμματα του νηπιαγωγείου

δεν  νοούνται  ως  διακριτά  διδακτικά  αντικείμενα,  αλλά  ως  πλαίσια  ανάπτυξης

δραστηριοτήτων  που  είναι  αναπτυξιακά  κατάλληλες  και  αποτελεσματικές  για  τα

παιδιά του Νηπιαγωγείου. Στόχος των προγραμμάτων είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη

των παιδιών σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. Τα προγράμματα

οργανώνονται γύρω από θέματα που προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών και

είναι  παιδαγωγικά  κατάλληλα.  Οι  θεματικές  προσεγγίσεις  καθώς  και  τα  σχέδια

εργασίας,  είναι  βασικά  στοιχεία  των  προγραμμάτων  και  δίνουν  έμφαση  στη

διαφοροποιημένη  μάθηση,  στη  διαθεματικότητα,  στη  βιωματική  μάθηση,  στην

ολιστική  αντίληψη  της  γνώσης  και  στην  αξιοποίηση  του  ενδιαφέροντος  και  των

ιδεών των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης.  Επίσης,  το παιχνίδι  ελεύθερο ή

οργανωμένο κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο

μέσο ανάπτυξης,  μάθησης και  κοινωνικοποίησης των παιδιών.  Επίσης  απο πέρσι

έχουν προστεθεί τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων με την Υπουργική Απόφαση υπ αριθμ.:

Φ.31/94185/Δ1/2021  ΦΕΚ  3791/Β/13-8-2021και  το  Γνωστικό  Αντικείμενο  των

Αγγλικών  με  την  υπ.  Αριθ.  Φ  80378/ΓΔ4/2021  Υπουργικής  Απόφασης  ΦΕΚ



3311/Β/26-7-2021. 

6.3 Παρακολούθηση Φοίτησης / Απουσίες

 Η φοίτηση  των  μαθητών/τριών  στα Νηπιαγωγεία  παρακολουθείται  από τον/την

εκπαιδευτικό  της  τάξης,  καταγράφονται  οι  καθημερινές  απουσίες  και

καταχωρίζονται  στο πληροφοριακό σύστημα myschool,  (blog)ΠΔ 79/2017 (blog)ΦΕΚ 109 Α)

άρθρο 13 παράγραφος 1) και παρ. 1ε, άρθρο 204 του ν.4610/2019 (blog)ΦΕΚ 70 Α). Σε

περίπτωση  αδικαιολόγητων  απουσιών  μαθητών/τριών,  ακολουθούνται  όσα

προβλέπονται στο (blog)ΠΔ 79/2017 (blog)ΦΕΚ 109 Α) (blog)άρθρο 13, παρ. 2, 3, 4). Σύμφωνα με τις

οδηγίες του ΕΟΔΥ απαιτείται παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από το σχολείο όσων

μαθητών εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19.(blog)ΦΕΚ

Β΄4695/07-09-2022). Αναλυτικότερα οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό

COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στην περίπτωση ,σύμφωνα με

το ΦΕΚ Β’ 4695/07-09-2022 που νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής με

ενημέρωση  και  ευθύνη  των  γονέων  /  κηδεμόνων  και  ετερόχρονη  προσκόμιση

πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται απο τη σελίδα g)ov.g)r .

6.4 Πρόοδος Μαθητών στο Νηπιαγωγείο

Στο  Νηπιαγωγείο  η παρακολούθηση της  εξέλιξης  και  της  προόδου κάθε  παιδιού

ενσωματώνεται στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εργασίες των νηπίων

διατηρούνται  σε  ατομικούς  φακέλους  και  παραδίδονται  στο  τέλος  της  σχολικής

χρονιάς σε κάθε παιδί. 

6.5 Επανάληψη Φοίτησης

Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία υποχρεωτική και παρακολουθείται

από  τον/την  εκπαιδευτικό  της  τάξης,  ο  οποίος/α  καταγράφει  τις  καθημερινές

απουσίες  και  τις  καταχωρεί  στο  πληροφοριακό  σύστημα  myschool.  Για  να

ολοκληρωθεί η φοίτηση θα πρέπει ο μαθητής/τρια να έχει παρακολουθήσει χρονικό



διάστημα  μεγαλύτερο  από  το  μισό  του  διδακτικού  έτους.  Οι  γονείς/κηδεμόνες

οφείλουν  να  ενημερώνουν  το  σχολείο  για  την  απουσία  των  παιδιών  τους.

Επανάληψη  φοίτησης  στο  νηπιαγωγείο  για  ένα  έτος  μπορεί  να  γίνει  με  την

συγκατάθεση των γονέων όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ ή δημόσιο

ιατροπαιδαγωγικό  κέντρο  ή  άλλη  δημόσια  αρμόδια  υπηρεσία,  χωρίς  αυτή  να

αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής (blog)Φ.6/ΜΚ/20299/Δ1/12-02- 2020). 

6.6 Σχολικές Δράσεις/επισκέψεις

 Στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, στο πλαίσιο της σχολικής

ζωής και κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου, σχεδιάζονται με απόφαση του

συλλόγου  διδασκόντων  και  πραγματοποιούνται  ποικίλες  σχολικές  δράσεις,  που

στόχο έχουν να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν τα προγράμματα σπουδών και

να  δημιουργήσουν  ένα  σχολείο  ανοιχτό  προς  την  κοινωνία.  Οι  δράσεις  αυτές

μπορούν να υλοποιηθούν και σε συνεργασία με άλλα σχολεία της Ελλάδας ή και του

εξωτερικού  (blog)μέσω  των  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  ERASMUS  +,  eTwinning)  κ.α.)

ή/και  με  άλλους  φορείς  (blog)όπως  πανεπιστήμια,  μουσεία,  σχολικά  δίκτυα,

επιστημονικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, βιβλιοθήκες κ.α.), έχουν διαθεματικό,

βιωματικό  χαρακτήρα  και  αποσκοπούν  στην  ανάπτυξη  των  ικανοτήτων  και

δεξιοτήτων  των μαθητών/  τριών,  στην αισθητική  καλλιέργεια,  στην  έκφραση της

δημιουργικότητας,  στη  συνεργατικότητα,  στην  ανάπτυξη  της  αυτονομίας  και  της

υπευθυνότητας και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το φυσικό και

ανθρωπογενές  περιβάλλον.  Άλλες  φορές,  έχουν  ως  στόχο  την  εμπλοκή  των

μαθητών/τριών  σε  αθλητικές  δραστηριότητες.  Οι  σχολικές  δράσεις  δύνανται  να

υλοποιούνται εντός της σχολικής μονάδας (blog)πχ. επισκέψεις και ομιλίες επιστημόνων,

καλλιτεχνών,  πολιτιστικές  εκδηλώσεις,  χορωδίες  κλπ)  ή  εκτός  (blog)διδακτικές

επισκέψεις, ημερήσια εκδρομή, κλπ) και απαιτούν μετακίνηση μαθητών/τριών. Για

τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε δράσεις  που πραγματοποιούνται  εκτός του

σχολείου, απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων. 



7.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Στο  πρώτο  δεκαήμερο  της  έναρξης  του  σχολικού  έτους,  η  Προϊστάμενος  του

Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων: α) Επικαιροποιούν το

«Σχέδιο  Μνημονίου  Ενεργειών  για  τη  Διαχείριση  του  Σεισμικού  Κινδύνου  στη

σχολική μονάδα» που βρίσκεται στη σχετική σελίδα Ο.Α.Σ.Π. και προβαίνουν σε όλες

τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται πριν από τον σεισμό, καθώς και στον

προγραμματισμό και υλοποίηση των απαραίτητων ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη

διάρκεια  του  σχολικού  έτους.  β)  Επικαιροποιούν  τον  «Εσωτερικό  Κανονισμό

Σχολικής  Μονάδας  (blog)ΔΑΙ)  και  Μνημόνιο  Ενεργειών  για  τη  διαχείριση  πυρκαγιών,

ακραίων  καιρικών  φαινομένων,  τεχνολογικών  καταστροφών  και  ΧΒΡΠ

περιστατικών»,  λαμβάνοντας  υπόψη τις  οδηγίες  προστασίας  για όλες τις  μορφές

φυσικών  καταστροφών,  ενημερώνουν  τους/τις  μαθητές/τριες  και  τους

γονείς/κηδεμόνες  για  τους  βασικούς  κανόνες  και  τρόπους  αντίδρασης  κατά  την

εκδήλωση  των  φαινομένων  (blog)Φ.7/118216  /Δ1  /  9-9-2020).  Τα  μαθήματα  στα

νηπιαγωγεία  μπορεί  να  διακοπούν  μέχρι  δεκαπέντε  (blog)15)  εργάσιμες  ημέρες  για

αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  ή  απρόβλεπτων  καταστάσεων  και  γεγονότων,

όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, με απόφαση της Υπουργού

Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  ή  του  οικείου  Αντιπεριφερειάρχη  αν  πρόκειται  για

σχολικές μονάδες που ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα (blog)παρ,1, άρθρο 4,

ΠΔ. 79/2017). Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από

το σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε

άλλα πρόσωπα που οι γονείς/ κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό. 

8.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19

8.1 Λειτουργία Νηπιαγωγείου και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του covid-19

Η συνέχιση  της  λειτουργίας  των  σχολείων  κατά  τη  διάρκεια  της  πανδημίας  που



αναμένεται  ότι  θα  συνεχιστεί  κατά  τους  επόμενους  μήνες–  είναι  εξαιρετικά

σημαντική.  Η  παρουσία  στο  σχολείο  είναι  σημαντική,  για  την  εκπαιδευτική

διαδικασία, την απόκτηση νέων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι

δημιουργικές σχέσεις με τους συμμαθητές και τους διδάσκοντες, η συμμετοχή στο

παιχνίδι και τις αθλητικές δραστηριότητες έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική

και συναισθηματική ολοκλήρωση των παιδιών και των εφήβων,  τη σωματική και

ψυχική τους υγεία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα νηπιαγωγεία, για την

ασφαλής λειτουργία των Νηπιαγωγείων, θα πρέπει να γίνεται: 

• προσπάθεια για λειτουργία του Νηπιαγωγείου σε σταθερές ομάδες παιδιών οι

οποίες συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, όσο είναι εφικτό 

• συχνή και  ορθή εφαρμογή υγιεινής  των χεριών (blog)πλύσιμο με σαπούνι  και  νερό

ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών) 

•  προεραιτική  χρήση κατάλληλης  προστατευτικής  μάσκας  (blog)υφασμάτινης  ή απλής

χειρουργικής) από τους νηπιαγωγούς και το λοιπό προσωπικό των Νηπιαγωγείων.

•  καλός  αερισμός  των  αιθουσών,  καθαριότητα  χώρων  και  τακτική  εφαρμογή

απολυμαντικού σε επιφάνειες 

 •  αποχή  από  το  σχολείο  όσων  εκδηλώνουν  πυρετό  ή/και  άλλα  συμπτώματα

συμβατά  με  COVID-19,  (blog)ΦΕΚ  3780/τ.Β’/8-9-2020)  Ας  σημειώσουμε  ότι  πριν  την

αναχώρηση  των  παιδιών  από  το  σπίτι,  οι  γονείς  θα  πρέπει  καθημερινά  να  τα

ελέγχουν για  ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων και να κρατούν το παιδί  σπίτι

μέχρι  να  βγει  αρνητικό  σε  περίπτωση  που  οι  γονείς  κρίνουν  οτι  θα  πρέπει  να

υποβληθεί σε τεστ covid-19 ή /και υποχώρησης των συμπτωμάτων.

8.2 Διαχείριση ύποπτου κρούσματος Στην σχολική μας μονάδα

Υπεύθυνη για διαχείριση ύποπτου κρούσματος για covid19, είναι η Νηπιαγωγός ΕΑΕ

Αγγελική Γιωτάκυ . Αξίζει να σημειώσουμε πως στο σχολείο δεν υπάρχει ξεχωριστή

αίθουσα, ώστε να λειτουργήσει ως χώρος απομόνωσης πιθανού κρούσματος, παρά

μόνο ο προθάλαμος του σχολείου.   Έγινε καταγραφή της υπεύθυνης στο my school. 



Έχουν καταγραφεί τα τηλέφωνα ανάγκης του ΕΚΑΒ και των γονέων των μαθητών για

άμεση ενημέρωσή τους.  Καθορίστηκε ο μοναδικός χώρος υποδοχής και αναμονής

μαθητή/τριας  σε  περίπτωση  εμφάνισης  κρούσματος,  ο  προθάλαμος.    Έχει  γίνει

προμήθεια υλικών στο φαρμακείο του σχολείου, για την προστασία της υπεύθυνης,

όπως  χειρουργικές  μάσκες,  γάντια  μιας  χρήσης.  Εάν  κάποιο  παιδί  εμφανίσει

συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19:

 • Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού

 • Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από

τα υπόλοιπα παιδιά 

• Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής 

• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (blog)μάσκα, γάντια, σε περίπτωση

κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων)  • Χρήση απλής

χειρουργικής  μάσκας  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  χρήση  της  δεν  αντενδείκνυται  ,

γίνεται καλά ανεκτή από το παιδί και μπορεί να αποφευχθεί η επαφή της εξωτερικής

της επιφάνειας με τα χέρια, τα μάτια και το πρόσωπο του παιδιού. 

•  Επιμελής  καθαρισμός  του  χώρου  και  τοπική  εφαρμογή  απολυμαντικού  στις

επιφάνειες  μετά  την  αναχώρηση  του  παιδιού  με  χρήση  εξοπλισμού  ατομικής

προστασίας .

 • Εν αναμονή του αποτελέσματος ή/και της υποχώρησης των συμπτωμάτων , το

παιδί παραμένει στο σπίτι,  ενώ το Νηπιαγωγείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία

του .

9. Δημιουργία λογαριασμών Πρόσβασης στο ΠΣΔ για μαθητές

Νηπιαγωγείου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο(blog)Αριθμ.39731/Δ2-20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων,  οι  μαθητές/τριες  της  Πρωτοβάθμιας  και  της  Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης  μπορούν  να  αποκτήσουν  λογαριασμό  πρόσβασης  στο  Πανελλήνιο



Σχολικό Δίκτυο (blog)Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις

διαθέσιμες  πλατφόρμες  τηλεκπαίδευσης  για  την  υλοποίηση  της  εξ  αποστάσεως

εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ (blog)https://www.sch.g)r/services).

Όλοι οι γονείς του νηπιαγωγείου ενημερώθηκαν ότι μπορούν να φροντίσουν για την

εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (blog)ΠΣΔ) στο σύνδεσμο:

https://reg)ister.sch.g)r/students/ 

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ:  mail@dipe.zak.sch.g)r

 Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, 2ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ιονίων νήσων Tηλ:

2671360214 email: 2pekes@ionion.pde.sch.g)r   

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Στοιχεία  επικοινωνίας  της  σχολικής  μονάδας  Διεύθυνση: Αλικανάς  Ζακύνθου,  Τ.Κ.

29090    Τηλέφωνο  :  2695083084    e-mail:  mail@nip-alikan.zak.sch.g)r Διεύθυνση

Ιστολογίου: https://blog)s.sch.g)r/nipalik/ 

Βιβλιογραφία:

  Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (blog)2020). Λοίμωξη από το νέο κωρονοιο SARS-

CoV-2  (blog)COVID-19). Οδηγίες  για  την  έναρξη  λειτουργίας  των  σχολικών  μονάδων

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2022-2023

Ανακτήθηκε  από:  https://webmail.sch.g)r/imp/view.php?

actionID=view_attach&id=2&muid=

%7B5%7DINηπιαγωγός Αθανασία Θεοχάρη στο ίδιο τμήμα είναιBOX17475&view_token=6BZlq5P1uNηπιαγωγός Αθανασία Θεοχάρη στο ίδιο τμήμα είναι73V_eibRT38S6&uniq=16654678630

97

Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  (blog)2017).  Προεδρικό

Διάταγμα  Υπ’  Αριθμό  79,  Οργάνωση  και  λειτουργία  νηπιαγωγείων  και  δημοτικών

https://webmail.sch.gr/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&muid=%7B5%7DINBOX17475&view_token=6BZlq5P1uN73V_eibRT38S6&uniq=1665467863097
https://webmail.sch.gr/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&muid=%7B5%7DINBOX17475&view_token=6BZlq5P1uN73V_eibRT38S6&uniq=1665467863097
https://webmail.sch.gr/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&muid=%7B5%7DINBOX17475&view_token=6BZlq5P1uN73V_eibRT38S6&uniq=1665467863097
https://blogs.sch.gr/nipalik/
https://register.sch.gr/students/
mailto:mail@nip-alikan.zak.sch.gr
mailto:2pekes@ionion.pde.sch.gr
mailto:mail@dipe.zak.sch.gr


σχολειών. Ανακτήθηκε από: https://www.minedu.g)ov.g)r/publications/docs2017/%CE

%BD%CE  %AD%CE%BF_%CE%A0%CE%94.pdf  Θεοχαρίδη,  Α.,  Χριστόπουλος  Κ.,

[άρθρο].                                  

Ο διοικητικός ρόλος των Πρoϊσταμένων Νηπιαγωγείου: τα κενά στη νομοθεσία και

στις επιμορφωτικές δράσεις, 

Τα  εκπαιδευτικά.  τεύχος:  101-102.  Ανακτήθηκε  από:  https://docplayer.g)r/502945-

Odioikitikos-rolos-ton-proistamenon-nipiag)og)eioy-ta-kena-sti-nomothesia-kai-

stisepimorfotikes-draseis.html       

      Ανακτήθηκε  από:

http://iep.edu.g)r/imag)es/IEP/EPISTIMONηπιαγωγός Αθανασία Θεοχάρη στο ίδιο τμήμα είναιIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Pr

oshol_Ag)og)i_nea/2019/meros_1_paidag)og)iko_plaisio.pdf  Υπουργείο  Παιδείας

Έρευνας και Θρησκευμάτων (blog)2019). 

Σχολικός Οδηγός για τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών

των δημόσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Αθήνα: Ινστιτούτο τεχνολογίας

υπολογιστών και εκδόσεων Διόφαντος.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (blog)2014). Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου.

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συντάχτηκε και υπογράφεται απο τις

Νηπιαγωγούς του Ν/Γ Αλικανά με την Πράξη 11η / 12-10-2022: 

1) Θεοχάρη Αθανασία ΠΕ 60

2) Γιωτάκου Αγγελική ΠΕ 60.50

3) Τζιάφα Ευτέρπη ΠΕ 60, Προϊσταμένη 

Ελαβαν γνώση και τον υπογράφουν επίσης:

 

1) Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αλικανά:



Τουρίκης Σπυρίδων

2)Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων

Τσουκαλάς Κων/νος- Ιωάννης

 Αναρτάται στο ιστολόγιο του σχολείου: https://blog)s.sch.g)r/nipalik/  και

 Αποστέλλεται στους υπεύθυνους για έγκριση. 

Εγκρίνεται

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών

………………………………………………………… 

Ημερομηνία: ………………………………………………….

          Διευθυντής  Α/θμιας Εκπαίδευσης

………………………………………………………… 

Ημερομηνία: ………………………………………………….

 

https://blogs.sch.gr/nipalik/
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