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Εισαγωγή 

Το Νηπιαγωγείο είναι η πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, για παιδιά 

ηλικίας τεσσάρων έως και έξι ετών. Είναι η πρώτη βαθμίδα στην οποία θα 

του δοθεί η ευκαιρία να μάθει βιωματικά, να κοινωνικοποιηθεί, να γελάσει 

και να μάθει παίζοντας, γιατί το παιχνίδι γίνεται μέσο μάθησης και κυρίως, 

να μάθει πώς να μαθαίνει. Να κάνει λάθη χωρίς να φοβάται και να μαθαίνει 

από αυτά. Άλλωστε τα λάθη στο νηπιαγωγείο όχι απλά επιτρέπονται, αλλά 

χρησιμεύουν ως μέσο μάθησης. Το νηπιαγωγείο είναι η ευκαιρία για το παιδί 

να αποκτήσει γενικές γνώσεις, την ικανότητα να τα πηγαίνει καλά με άλλα 

παιδιά και να αρχίσει να ενδιαφέρεται για το πώς θα βγει στον έξω κόσμο 

στηριζόμενο στις δυνάμεις του. Πολλές φορές όμως αντιμετωπίζουν και 

δυσκολίες, τόσο οι μαθητές , που αφορούν στην προσαρμογή τους στο 

συγκεκριμένο περιβάλλον και στην συνύπαρξή τους με συνομηλίκους, όσο 

και το διδακτικό προσωπικό που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ τους, με τους 

γονείς αλλά ακόμα και στην προσπάθεια παροχής ποιοτικού εκπαιδευτικού 

έργου.Ο σκοπός του  Νηπιαγωγείου  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, 

νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(ΔΕΠΠΣ, 2003).Το 

Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την 

οικογένεια),θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να 

αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Το 

Νηπιαγωγείο αποτελεί εισαγωγικό θεσμό του εκπαιδευτικού συστήματος, 

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. 

Το Νηπιαγωγείο Επταλόφου, το οποίο βρίσκεται σε δυσπρόσιτη 

περιοχή, αποτελείται από ένα τμήμα (βασικό υποχρεωτικό) 5 μαθητών (2 

νήπια, 3 προνήπια) στο οποίο η υπεύθυνη εκπαιδευτικός εκτελεί και χρέη 

Προϊσταμένης. Στη σχολική μονάδα απασχολείται και ένα άτομο σαν 

βοηθητικό προσωπικό-καθαρίστρια. 

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 όρων και των κανόνων που 

αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και 

αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ο 

Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας, ο οποίος είναι 
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πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του 

σχολείου. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου [Υπουργική 

Απόφαση 13423/ΓΔ4/04-02-2021 (ΦΕΚ 491/Β΄/09-02-2021)] επιδιώκει να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να 

πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να 

επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως 

σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό, 

γονείς/κηδεμόνες).Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την 

πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων Σχολείων, 

ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις 

ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και τα χαρακτηριστικά 

της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. 

 

 Το όραμα του σχολείου 

 Το Νηπιαγωγείο Επταλόφου βρίσκεται σε μια μοναδική τοποθεσία 

μέσα στη φύση, περιστοιχισμένο από βουνά με έλατα. Το περιβάλλον του 

χωριού ενδείκνυται για την έξοδο του παιδιού από τους τοίχους του σχολείου 

και την δράση του στον έξω κόσμο. Επίσης, εξαιτίας του μικρού αριθμού των 

μαθητών καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση και επίσκεψη των μαθητών σε 

διάφορα ενδιαφέροντα σημεία του χωριού. Η σχολική αυτή μονάδα έχει τη 

δυνατότητα να προσφέρει στα παιδιά εμπειρίες αλληλεπίδρασης με τη φύση 

και τα πολύτιμα δώρα της (καταρράκτες, υπεραιωνόβιοι πλάτανοι, έλατα, 

αρωματικά φυτά). Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, αλληλεπίδρασης και 

συνεργασίας με την κοινωνία το σχολείο έχει στόχο να καλλιεργήσει στα 

παιδιά το αίσθημα του σεβασμού και της αγάπης προς το περιβάλλον, 

διαμορφώνοντας πολίτες με οικολογική συνείδηση, μέσα και έξω από το 

σχολείο. 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 

Έπειτα από εισήγηση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου και με τη 

συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του Δήμου, σύμφωνα με τον αρ. πράξης 

6/25-9-2021, επικαιροποιείται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 

Νηπιαγωγείου Επταλόφου. Εγκρίνεται από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 

Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου, καθώς και από τη 

Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους γονείς/κηδεμόνες.Η ακριβής 

τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας: της Διεύθυνσης του Νηπιαγωγείου, των εκπαιδευτικών και της 

υπεύθυνης καθαριότητας, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων. Ο 
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Κανονισμός, όταν κριθεί αναγκαίο, επικαιροποιείται [Υπουργική Απόφαση 

13423/ΓΔ4/04-02-2021 (ΦΕΚ 491/Β΄/09-02-2021)]μέσω της προβλεπόμενης 

από το νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και τις, 

κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 

 

1. Διδακτικό ωράριο - Προσέλευση – Παραμονή στο σχολείο και 

αποχώρηση από αυτό 

1.1Διδακτικό ωράριο 

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του βασικού υποχρεωτικού 

προγράμματος, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας ανά διδακτική ώρα 

καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις 

κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται στους γονείς 

με την έναρξη του διδακτικού έτους με σχετικό έντυπο και παράλληλα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου. 

Για το σχολικό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα του σχολείου, 

διαμορφώνεται ως εξής:  

Υποχρεωτικό πρόγραμμα 

o Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 8.15- 8:30. 

o Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και 

μαθητριών: 13:00 

Προκειμένου να διευκολυνθεί, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 

η ομαλή προσαρμογή των μαθητών/τριών δύναται να εφαρμόζεται ευέλικτο 

ωράριο παραμονής στο Νηπιαγωγείο για ορισμένα νήπια που φοιτούν για 

πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους κατά τις 

πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας [παρ. 7, άρθρο 2, Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 

109/Α΄/01-08-2017)]. Επίσης, προβλέπεται η μεταφορά ωραρίου εργασίας σε 

απογευματινές ώρες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων έως δύο φορές 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (καλοκαιρινή γιορτή) για την οποία 

ενημερώνονται η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και η Διευθύντρια 

Εκπαίδευσης [άρθρο 16, παρ. 10 Π.Δ. 79/2017(ΦΕΚ 109/Α΄/01-08-2017)]. 

Στην περίπτωση που μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων που 
τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως 
μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και για όσο χρονικό 
διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
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καθορίζεται από την Προϊσταμένη, με ανάλογη τήρηση των μέχρι σήμερα 
ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχεται 
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση [Υπουργική Απόφαση 111525/ΓΔ4 
(Φ.Ε.Κ.4188/Β΄/10-09-2021)].   
 

1.2 Προσέλευση στο νηπιαγωγείο 

Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται στο σχολείο από τις 8.15 π.μ. 

έως τις 8.30 π.μ.. Η νηπιαγωγός προσέρχεται στη σχολική μονάδα στις 

7.50π.μ. για να αερίσει , να ζεστάνει τον χώρο, να ελέγξει τα mail του 

σχολείου. Πρόωρη ή μη έγκαιρη προσέλευση δε βοηθούν στην εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου. Εάν παρατηρηθεί τέτοιο φαινόμενο, η Νηπιαγωγός 

υπενθυμίζει την ώρα προσέλευσης και  εξηγεί στους γονείς τους λόγους που 

οφείλουν να τηρούν το ωράριο του σχολείου, καθώς η ίδια είναι υπεύθυνη 

για τα νήπια από την έναρξη του ωραρίου της σύμφωνα με την εγκύκλιο 

Φ.7/111145/Δ1/09-09-2021/ΥΠΑΙΘ “Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το 

σχολικό έτος 2021-2022”. Με την νέα κανονικότητα, λόγω της εξάπλωσης της 

πανδημίας (Covid-19) και λόγω των ειδικών συνθηκών, οι γονείς δεν 

εισέρχονται μέσα στον χώρο του Νηπιαγωγείου, αλλά παραδίδουν τα παιδιά 

στη Νηπιαγωγό στην κεντρική πόρτα του νηπιαγωγείου η οποία και τα βοηθά 

να βγάλουν τα μπουφάν τους και να τακτοποιήσουν τα προσωπικά τους 

αντικείμενα. Εάν έρθουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα παιδιά τότε 

εισέρχεται μέσα στο σχολείο ένα παιδί κάθε φορά προς αποφυγή 

συγχρωτισμού, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος είναι μικρός. Μετά την 

προσέλευση όλων των μαθητών, η Νηπιαγωγός κλειδώνει την πόρτα του 

σχολείου. Η Νηπιαγωγός έχει τον έλεγχο οποιουδήποτε θέλει να 

επικοινωνήσει μαζί της, καθώς η πόρτα του νηπιαγωγείου είναι με τζάμι που 

επιτρέπει την θέαση όποιου είναι έξω. Εάν κάποιο παιδί καθυστερήσει να 

έρθει σχολείο λόγω προσωπικών οικογενειακών υποχρεώσεων, ο κηδεμόνας 

ενημερώνει την εκπαιδευτικό και το παιδί γίνεται δεκτό όταν προσέλθει στο 

σχολείο. 

1.3 Παραμονή στο νηπιαγωγείο 

Το Νηπιαγωγείο έχει μια θύρα εισόδου-εξόδου. Με σκοπό να 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια των νηπίων/προνηπίων και να αποτρέπεται η 

αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, 

καθώς και η είσοδος 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 της Προϊσταμένης του 

Νηπιαγωγείου». 
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Την ώρα του διαλείμματος τα παιδιά κάνουν τρενάκι και με σειρά 

βγαίνουν στον προαύλιο χώρο του σχολείου για παιχνίδι. 

Η Νηπιαγωγός στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς 

στην αρχή της σχολικής χρονιάς ζητά και μια αλλαξιά του παιδιού, ανάλογα 

κάθε φορά με την εποχή, σε περίπτωση ενούρησης. Έχουμε ξεκαθαρίσει 

επίσης ότι το παιδί είναι απαραίτητο να είναι αυτόνομο και να 

αυτοεξυπηρετείται. Εάν κατά τη διάρκεια του ωραρίου έχουμε περίπτωση 

ενούρησης το παιδί πηγαίνει τουαλέτα, η εκπαιδευτικός είναι στην είσοδο 

για να μπορεί να ελέγχει και την αίθουσα με τα υπόλοιπα παιδιά και 

καθοδηγεί το νήπιο να αλλάξει. Τα λερωμένα ρούχα μπαίνουν σε σακούλα 

και δίνονται στον γονέα για το πλύσιμό τους. Έπειτα, εκπαιδευτικός και παιδί 

απολυμαίνουν τα χέρια τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ατυχήματος 

στην τουαλέτα ειδοποιείται ο κηδεμόνας και εισέρχεται στο σχολείο 

τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού 

σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.55254 (Φ.Ε.Κ. 

4187/Β΄/10-09-2021) «Λειτουργία των εκπ/κών μονάδων και μέτρα για την 

αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους». 

Εξαιτίας της νέας κανονικότητας του σχολείου, την ώρα του 

διαλείμματος, η υπεύθυνη καθαριότητας εισέρχεται με μάσκα και γάντια 

στον χώρο του σχολείου και απολυμαίνει επιφάνειες, τουαλέτες και πόμολα. 

1.4 Αποχώρηση από το νηπιαγωγείο 

Η αποχώρηση από το νηπιαγωγείο γίνεται στις 13:00 [Π.Δ. 79/2017 

(ΦΕΚ 109/Α΄/01-08-2017)].Οι γονείς, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την 

ασφάλεια των παιδιών μετά την παραλαβή τους από τη Νηπιαγωγό, 

περιμένουν να ανοίξει η πόρτα και παραλαμβάνουν τα παιδιά τους ντυμένα 

με τις τσάντες τους έξω από την είσοδο-έξοδο του σχολείου. Τα παιδιά 

παραδίδονται στους αναγραφόμενους ενήλικες στην υπεύθυνη δήλωση 

προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι γονείς τους κατά την 

εγγραφή τους. Σε περίπτωση που έρθει να παραλάβει το παιδί κάποιος που 

δεν αναγράφεται στην δήλωση που προαναφέρθηκε, ο γονέας οφείλει να 

ενημερώσει νωρίτερα τη Νηπιαγωγό για το άτομο αυτό. Το παιδί δεν 

παραλαμβάνει ποτέ ανήλικος. Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν 

πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης 

κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται πάντοτε με 

τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, αφού υπογραφεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 
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2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος 

2.1 Συμπεριφορά μαθητών/τριών 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς η νηπιαγωγός μαζί με τα παιδιά 

δημιουργεί τους κανόνες του νηπιαγωγείου οι οποίοι θα εξασφαλίσουν ένα 

κλίμα δημοκρατίας, συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και ομαδικότητας. Το 

σύνθημα του σχολείου μας είναι : «Είμαστε όλοι μια ομάδα». Συγκεκριμένα: 

Οι μαθητές/μαθήτριες 

 Επιδεικνύουν σεβασμό, με τη στάση τους, προς κάθε μέλος της 

σχολικής κοινότητας. 

 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της 

τάξης, συμμετέχουν ενεργά συνδιαμορφώνοντας την 

καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Προσέχουν ώστε να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους 

και προσέχουν ώστε να μην καταστρέφουν τα αντικείμενα του 

νηπιαγωγείου. 

 Αποφεύγουν την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας 

(σωματική, λεκτική ή ψυχολογική). 

 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο 

εκφράζοντας ο ένας στον άλλον τα συναισθήματά του. 

 Αποφεύγουν να φέρνουν παιχνίδια από το σπίτι για να μην τα 

χάσουν ή τα χαλάσουν άθελά τους οι συμμαθητές τους και 

στενοχωριούνται. 

 Αποφεύγουν να φορούν κοσμήματα προς αποφυγή 

ατυχημάτων και για να μην τα χάσουν. 

 Σέβονται τους χώρους και τη σχολική περιουσία του σχολείου 

και δεν καταστρέφουν παιχνίδια και αντικείμενα. 

2.2 Παιδαγωγικός έλεγχος 

Εάν παρατηρηθεί κάποια αποκλίνουσα από τα προαναφερθέντα 

συμπεριφορά, η εκπαιδευτικός συζητά με το παιδί τους λόγους που δεν 

γίνεται αποδεκτή μια τέτοια συμπεριφορά και ενημερώνονται και οι γονείς 

για να συζητήσουν το περιστατικό με το παιδί στο σπίτι. Οποιαδήποτε μορφή 

βίας δεν είναι αποδεκτή. Όλοι όσοι ανήκουν στην μικροκοινωνία του 

σχολείου συνεργάζονται με αλληλοκατανόηση και συνεχή διάλογο. Όταν 

κάποιες συμπεριφορές επιμένουν και η εκπαιδευτικός αδυνατεί να βρει 

λύση, απευθύνεται στην Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου. 
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3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων 

βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. 

Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι: ο αμοιβαίος 

σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας 

με φορείς, η συνεργασία του σχολείου-οικογένειας, κ.ά. (ΦΕΚ 491/9-2-2021). 

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο 

έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η 

διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών. Ακόμη ο ρόλος τους μέσα στη σχολική 

κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή τους καθοριστική.  Εκτός από τη 

διδασκαλία, διαπαιδαγωγούν με το παράδειγμα και την καθημερινή τους 

παρουσία και επομένως, οι υποχρεώσεις τους δεν περιορίζονται μόνο  στην 

άρτια επιστημονική τους κατάρτιση και στην αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας τους. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά, όπως στην 

ανάπτυξη θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος. 

Η εκπαιδευτικός ακούει τα παιδιά. Τα καθοδηγεί, τα συμβουλεύει, 

αποφεύγει να σηκώνει την ένταση της φωνής της, υπενθυμίζει συνεχώς το 

σύνθημα της τάξης «Είμαστε όλοι μια ομάδα». Τα παιδιά μιμούνται και 

υιοθετούν συμπεριφορές των προτύπων τους, συνεπώς το υγιές και ευγενικό 

κλίμα που εξασφαλίζει η εκπαιδευτικός μεταφέρεται αφηρημένα και στους 

μαθητές της. Όταν κάποιο νήπιο αναπτύξει μια συμπεριφορά που 

διαταράσσει και αποσυντονίζει το κλίμα της τάξης, η Νηπιαγωγός θα 

συζητήσει τα πιθανά προβλήματα και τις συνέπειες ή τα συναισθήματα που 

δημιούργησε η συμπεριφορά αυτή σε κάποιον άλλον στην περίπτωση που 

πρόκειται για κάποιον συμμαθητή του και με συνεχή διάλογο θα 

προσπαθήσει να συνετίσει το παιδί. 

4. Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 

Στο Νηπιαγωγείο επιτρέπεται η διοργάνωση ενδοσχολικών εκδηλώσεων που 

συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων/κηδεμόνων (π.χ. εορταστικές 

εκδηλώσεις) εντός του πλαισίου που θα καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε 

φορά νομοθετικές διατάξεις.  

Επίσης, σε περίπτωση ονομαστικής γιορτής ή γενέθλια νηπίου ο γονέας έχει 

τη δυνατότητα να φέρει κάποιο κέρασμα το οποίο μοιράζεται στους μαθητές 

με τη λήξη του ωραρίου, για να καταναλωθεί με ευθύνη των γονέων, προς 

αποφυγή έκτακτων περιστατικών λόγω αλλεργικών αντιδράσεων. 
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Το φυσικό περιβάλλον του τόπου που εδρεύει το σχολείο δίνει τη 

δυνατότητα για εκπαιδευτικούς περιπάτους και πολλές εξορμήσεις στη φύση 

που συνεπάγονται σημαντικές βιωματικές δραστηριότητες. Επίσης, εξαιτίας 

του μικρού μαθητικού δυναμικού της σχολικής μονάδας και της μικρής 

απόστασης του νηπιαγωγείου από το κέντρο του χωριού δύναται η ευκαιρία, 

στο πλαίσιο γνωριμίας και εξερεύνησης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 

να γίνουν επισκέψεις στα τοπικά μαγαζιά ή στο μουσείο του χωριού, καθώς 

και στο Λαογραφικό Μουσείο του τόπου που θα ανοίξει μόνο για τους 

μαθητές κατόπιν ραντεβού. Σε περίπτωση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης, 

τηρείται το ημερήσιο σχολικό ωράριο και οι γονείς παραλαμβάνουν κανονικά 

τους μαθητές από το νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο υπό κανονικές συνθήκες 

συμμετέχει στον εκκλησιασμό για τις εθνικές εορτές, τον εορτασμό του 

πολιούχου του χωριού καθώς και των τριών Ιεραρχών συνοδεία της 

Νηπιαγωγού. Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν προσέρχονται 

στο σχολείο μετά τον εκκλησιασμό. 

Στην πρώτη ενημέρωση γονέων η Προϊσταμένη μοιράζει έντυπο 

γονικής συναίνεσης λήψης φωτογραφιών των παιδιών για χρήση 

φωτογραφιών ή βίντεο των μαθητών/τριών που λαμβάνουν μέρος στα 

προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, αποκριάτικων εκδηλώσεων, 

γιορτών λήξης σχολικού έτους,αποφοιτήσεων και διαφόρων δραστηριοτήτων 

της κάθε τάξης, (α) για την παρουσίαση τουπρογράμματος σε σχολικές 

εκδηλώσεις και (β) για ανάρτηση στη σχολική ιστοσελίδα 

(https://blogs.sch.gr/nipept/) τηρώντας τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR). 

5. Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας-Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων 

Το Νηπιαγωγείο συνεργάζεται με τους κηδεμόνες στην αρχή της 

χρονιάς με μια ομαδική ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου 

και με ατομική προς ενημέρωση για την πρόοδο και εξέλιξη του μαθητή που 

πραγματοποιείται την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα. Σε περίπτωση που 

προκύπτουν ζητήματα που απασχολούν τους γονείς μπορούν να 

επικοινωνήσουν με την εκπαιδευτικό και στα προσωπικά της τηλέφωνα για 

να συζητήσει, να τους στηρίξει, να τους συμβουλεύσει ή να επιλύσουν τυχόν 

πρόβλημα. Οι ανακοινώσεις του σχολείου αναρτώνται στην είσοδο της 

σχολικής μονάδας, καθώς δίνεται και ατομικό σημείωμα στο τέλος του 

ωραρίου. Γίνεται χρήση επίσης, της ιστοσελίδας της σχολικής μονάδας, των 

mailή άλλου πρόσφορου μέσου κοινωνικής δικτύωσης προς ενημέρωσή 

τους.Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν άμεσα την εκπαιδευτικό για κάθε 

αλλαγή, ώστε το Νηπιαγωγείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις 

https://blogs.sch.gr/nipept/
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έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών 

σημειωμάτων. Εκπαιδευτικός και γονείς συνεργάζονται αρμονικά και μέσω 

του Συλλόγου Γονέων για θέματα που αφορούν τα νήπια ή για την υλοποίηση 

κάποιας σχολικής εκδήλωσης. Η συνεργασία και των δύο παραγόντων 

οφείλει να είναι εποικοδομητική, καθώς ο στόχος είναι κοινός: η ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού. 

6. Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Αγγλικά 

Από την σχολική χρονιά 2021-2022 εντάσσεται στην τάξη το 
Πρόγραμμα Σπουδών της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων» [Υπουργική Απόφαση 94236/ΓΔ4/2021 (ΦΕΚ 3567/Β΄/4-8-
2021)]καθώς και η «Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του 
Νηπιαγωγείου»  
[Υπουργική Απόφαση 80378/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3311/Β΄/26-07-2021)]. 
 

7. Ποιότητα του σχολικού χώρου 

Το κτίριο που στεγάζεται το νηπιαγωγείο είναι μια κατασκευή -

καινούργια λίγων ετών που ευνοεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο 

προαύλιος χώρος είναι κατάλληλος για τις δραστηριότητες των μικρών 

μαθητών καθώς είναι κατασκευασμένος από ελαστικό δάπεδο που 

προστατεύει την σωματική ακεραιότητα των παιδιών από τυχόν ατυχήματα. 

Σύμφωνα με το μεαρ.Φ.201.011.573.Α1/07.09.2021έγγραφο του 

ΥΠΑΙΘ «Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις 

Σχολικές Μονάδες» έγινε επικαιροποίηση του Μνημονίου Ενεργειών για τη 

Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ και του Εσωτερικού Κανονισμού 

Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι), συνεπώς τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας στο 

χώρο του σχολείου, όπως η πυρασφάλεια. 

Το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού 

Κινδύνου του ΟΑΣΠ μπορείτε να το δείτε εδώ. 

Τον «Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημονίου 

Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, 

τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών» μπορείτε να το δείτε 

εδώ. 

Η Νηπιαγωγός, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, δημιουργεί με τα 

παιδιά τους κανόνες της τάξης, σύμφωνα με τους οποίους τα παιδιά  

μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα υλικά και τα αντικείμενα της τάξης με 

προσοχή, χωρίς να τα πετάνε ή να τα καταστρέφουν, καθώς το μήνυμα που 

υιοθετούμε όλοι εξαρχής είναι ο σεβασμός στα αντικείμενα τα δικά μας και 

των άλλων. Εξάλλου, ενημερώνουμε τα παιδιά ότι τα υλικά αυτά και τα 

ΟΑΣΠ.docx
ΔΑΙ.docx
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παιχνίδια του σχολείου τα πρόσεχαν τα παιδιά προηγούμενων ετών για να τα 

χαίρονται σήμερα και αυτοί με τη σειρά τους. Το ίδιο οφείλουν να κάνουν και 

οι ίδιοι, έτσι ώστε τα παιδιά που θα έρθουν του χρόνου στο σχολείο να μην 

τα βρουν κατεστραμμένα και να μπορούν να παίξουν. Γίνεται σαφές από την 

αρχή της χρονιάς ότι η αποκατάσταση κατεστραμμένων υλικών ή της 

περιουσίας του Νηπιαγωγείου δεν είναι εύκολη υπόθεση για κανένα μέλος 

της σχολικής κοινότητας. Συνεπώς, οφείλουμε να μη φτάσουμε στο σημείο 

αυτό και να υιοθετήσουμε στα παιδιά συμπεριφορές σεβασμού απέναντι 

στον πολύτιμο αυτό χώρο που τόσες δεξιότητες αναπτύσσουμε εκεί. 

 

8. Σχολικό Συμβούλιο 

Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Σχολικού Συμβουλίου ρυθμίζονται 
πλέον από το άρθρο 107, του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ136/Α΄/03-08-2021). Έργο 
του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 

Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει 

παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης 

και λειτουργίας της διαδικασίας της σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και 

στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα 

βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής 

Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν 

προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την 

Προϊσταμένη, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης, σε πνεύμα 

συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται με 

κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με τον κανονισμό του 

Νηπιαγωγείου. 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας για το σχολικό έτος 2021-2022 

επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: 

 Υπουργική Απόφαση 13423/ΓΔ4/04-02-2021 (ΦΕΚ 491/Β΄/09-02-2021) 

«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 
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 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

με τις τροποποιήσεις του (Ν. 4823/2021). 

 

 Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/01-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία 

νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» με 10 τροποποιητικός ζωής 

11-6-2021 (Ν. 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019, 4610/2019, 

4633/2019, 4653/2020, 4692/2020, ΠΝΠ 1/5/20, Ν.4777/2021, Ν. 

4807/2021). 

 

 

 Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α΄/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Αυτονομία 

Σχολικής Μονάδας / Αυτονομία εκπαιδευτικό Διευρυμένες 

αρμοδιότητες Δ/ντι σχολείου (Μπρός Δ΄) / Αυξημένη Διαφάνεια και 

Λογοδοσία (κεφάλαιο Γ ΄). 

 

 Υπουργική Απόφαση 111525/ΓΔ4 (Φ.Ε.Κ.4188/Β΄/10-09-2021) 

«Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό ατός 

2021-2022». 

 

 

 Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 (Φ.Ε.Κ. 4187/Β΄/10-09-2021) 

«Λειτουργία των ΕΚΠ/Κων μονάδων … και μίτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κοτρωνιού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους». 

 

 Εγκύκλιος Φ7/111145/Δ1/ 09-09-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Λειτουργία 

Νηπιαγωγείων για το σχολικό ατός 2021-2022». 

 

 

 Εγκύκλιος 103235/ΓΔ4/24-08-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Οδηγίες για την 

εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό ατός 2021- 

2022» 

 

 Υπουργική Απόφαση 94236/ΓΔ4/2021 (ΦΕΚ 3567/Β΄/4-8-2021): 

«Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων 

των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των 

Γυμνασίων». 
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 Υπουργική Απόφαση 80378/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3311/Β΄/26-07-2021) «Εισαγωγή 

της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου». 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Επταλόφου 

εγκρίθηκε από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κα Κυριακή 

Σολάκη και την Δ/ντρια Π.Ε. Φωκίδας κα Αμαλία Παπαϊωάννου. 

 


