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Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

Ειςαγωγι 

Ι. Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ 

    κοπόσ του Νθπιαγωγείου, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία , είναι να 

βοθκιςει τα παιδιά να αναπτυχκοφν ςωματικά, ςυναιςκθματικά, νοθτικά και 

κοινωνικά μζςα ςτο πλαίςιο των ευρφτερων ςτόχων τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

   Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, μεκοδικά και 

αποτελεςματικά το ζργο του ςχολείου αποτελεί ο «Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ 

Λειτουργίασ του χολείου». 

   Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του χολείου είναι ζνα ςφνολο, κοινά αποδεκτϊν,  όρων 

και κανόνων και  αποτελεί  ςθμαντικό παιδαγωγικό μζςο για τθν ομαλι ςχολικι 

ηωι, τθ ςυνεργαςία, τθν αλλθλεγγφθ, το δθμοκρατικό διάλογο και τθν αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ.  

    Διαμορφϊνει ζνα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που υποςτθρίηει το 

εκπαιδευτικό ζργο και τθν απρόςκοπτθ ςυμμετοχι όλων ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία, τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν και 

εξαςφαλίηει τθ ςωματικι αςφάλεια και τθ ςυναιςκθματικι πλιρωςθ όλων των 

μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 

ΙΙ. Σφνταξη, ζγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμοφ 

    Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Νθπιαγωγείου Γραβιάσ , για το 

ςχολικό ζτοσ 2021-2022, απουςίασ ςυλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων ςυντάχτθκε 

φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Προϊςταμζνθσ του Νθπιαγωγείου με τθ ςυμμετοχι όλων 

των μελϊν του υλλόγου Διδαςκόντων και εκπρόςωπο του Διμου και βαςίςτθκε 

ςτθ κείμενθ νομοκεςία.  

  υγκεκριμζνα  

 Τπουργικι Απόφαςθ 13423/ΓΔ4/04-02-2021 (ΦΕΚ 491/Βϋ/09-02-2021) 

«Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και  

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Αϋ/30-09-1985) 
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«Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

και άλλεσ διατάξεισ» με τισ τροποποιιςεισ του (Ν. 4823/2021). 

 Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Αϋ/01-08-2017) 

«Οργάνωςθ και λειτουργία νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν ςχολείων» με 10 

τροποποιθτικζσ ζωσ 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. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Αϋ/02-10-2008) 

«Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4823/2021 

(ΚΕΔΑΤ, ΔΕΤ,ΕΔΤ αρκ.11-17 και 53-55). 

 Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Αϋ/03-08-2021) 

«Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ 

διατάξεισ» (Αυτονομία χολικισ Μονάδασ / Αυτονομία εκπαιδευτικοφ 

Διευρυμζνεσ αρμοδιότθτεσ Δ/ντι ςχολείου (Μζροσ Δϋ) / Αυξθμζνθ 

Διαφάνεια και Λογοδοςία (κεφάλαιο Γ ϋ). 

 Τπουργικι Απόφαςθ 111525/ΓΔ4 (Φ.Ε.Κ.4188/Βϋ/10-09-2021) 

«Παροχι ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 2021-

2022». 

 Τπουργικι Απόφαςθ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 (Φ.Ε.Κ. 4187/Βϋ/10-09-2021) 

«Λειτουργία των εκπ/κϊν μονάδων … και μζτρα για τθν αποφυγι διάδοςθσ 

του κορωνοϊοφ COVID-19 κατά τθ λειτουργία τουσ». 

 Εγκφκλιοσ Φ7/111145/Δ1/ 09-09-2021 του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

«Λειτουργία Νθπιαγωγείων για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022». 

 Εγκφκλιοσ 103235/ΓΔ4/24-08-2021 του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

«Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων για το ςχολικό 

ζτοσ 2021-2022» 

 Τπουργικι Απόφαςθ 94236/ΓΔ4/2021 (ΦΕΚ 3567/Βϋ/4-8-2021): 

«Πλαίςιο Προγράμματοσ πουδϊν για τα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων όλων των 

τφπων ςχολικϊν μονάδων, Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν και των Γυμναςίων». 

 Τπουργικι Απόφαςθ 80378/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3311/Βϋ/26-07-2021) 

«Ειςαγωγι τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςτο πρόγραμμα του Νθπιαγωγείου». 
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 Τπουργικι Απόφαςθ 94189/Δ3/2021 (ΦΕΚ 3540/Βϋ/03-08-2021) 

«Σροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία 85317/Δ3/29.05.2019 απόφαςθσ τθσ 

Τφυπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων «Ωρολόγιο πρόγραμμα 

υποχρεωτικοφ και ολοιμερου προγράμματοσ Ειδικοφ Νθπιαγωγείου και 

Ειδικοφ Δθμοτικοφ χολείου» (Βϋ 2171) «Εργαςτιρια Δεξιοτιτων» ςτθν 

Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ». 

 

   Θ ακριβισ τιρθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ αποτελεί ευκφνθ και 

υποχρζωςθ τθσ Διεφκυνςθσ του χολείου, των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν/τριϊν 

και των γονζων-κθδεμόνων. 

 

ΙΙΙ. Ταυτότητα και όραμα του ςχολείου μασ 

    το ςχολείο μασ, για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, φοιτοφν δεκαπζντε μακθτζσ και 

διδάςκουν δφο εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (νθπιαγωγοί) και μία εκπαιδευτικόσ ΠΕ06 

(αγγλικισ).  

   Λειτουργεί ζνα τμιμα πρωινοφ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και ζνα τμιμα 

προαιρετικοφ ολοθμζρου. Σο ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει ελεφκερεσ και 

οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ, ςφμφωνα με το ιςχφον αναλυτικό πρόγραμμα 

(ΔΕΠΠ). Επιπλζον περιλαμβάνει διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και υλοποίθςθ 

εργαςτθρίων δεξιοτιτων. 

      Όραμά μασ είναι να δθμιουργιςουμε ζνα ςχολείο που ςζβεται τισ 

ιδιαιτερότθτεσ και τα δικαιϊματα όλων των εμπλεκομζνων ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία, προάγει τθ καινοτομία, δθμιουργεί ενεργοφσ πολίτεσ που γνωρίηουν τα 

δικαιϊματα τουσ  και τισ υποχρεϊςεισ τουσ και είναι ανοιχτό ςτθν ευρφτερθ 

κοινωνία. 

 

1. Προςζλευςθ – παραμονι ςτο χολείο  αποχϊρθςθ από αυτό. 

Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτο ςχολείο κακϊσ και θ τακτικι και 

ανελλιπισ φοίτθςθ αποτελοφν βαςικά ςτοιχεία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

 Θ είςοδοσ του Νθπιαγωγείου ανοίγει ςτισ 8:15. 

 Θ προςζλευςθ των μακθτϊν/τριϊν γίνεται από 8:15 ζωσ 8:30. 
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 Οι ςυνοδοί ειςζρχονται μζχρι τθν είςοδο του κτιρίου  και παραδίδουν τα 

παιδιά ςτισ νθπιαγωγοφσ. 

 Θ είςοδοσ του κτιρίου κλειδϊνεται από τισ εκπαιδευτικοφσ ςτισ 8:30 και 

παραμζνει κλειδωμζνθ ςε όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ του ςχολείου 

προκειμζνου να διαφυλαχτεί θ αςφάλεια των μακθτϊν. 

 ε περίπτωςθ επαναλαμβανόμενθσ μθ ζγκαιρθσ προςζλευςθσ πρϊτα θ 

υπεφκυνθ  νθπιαγωγόσ και ςτθ ςυνζχεια θ Προϊςταμζνθ του ςχολείου 

ενθμερϊνει τουσ κθδεμόνεσ ςχετικά με τθν επίπτωςθ αυτισ τθσ αργοπορίασ.  

Σο παιδί δε προλαβαίνει να δουλζψει ςτισ ελεφκερεσ γωνιζσ, ςτισ πρωινζσ 

ρουτίνεσ κ.λπ. και του δθμιουργείται ζνταςθ και απογοιτευςθ.  

             Εάν ο γονζασ ςυνεχίηει να παραβιάηει το ωράριο του νθπιαγωγείου το κζμα  

            διερευνά ο φλλογοσ Διδαςκόντων ο οποίοσ και αποφαςίηει για τισ  

            περαιτζρω ενζργειεσ, όπωσ υλοποίθςθ βραχυπρόκεςμου προγράμματοσ,  

            ςυνεργαςία με αρμόδιουσ φορείσ ΚΕΤ, ΠΕΚΕ κ.λπ.   

 Θ αποχϊρθςθ των μακθτϊν/τριϊν γίνεται ςτισ 13:00 για τουσ μακθτζσ του 

υποχρεωτικοφ πρωινοφ προγράμματοσ και ςτισ 16:00 για τουσ μακθτζσ του 

ολοθμζρου. 

 Πρόωρθ αποχϊρθςθ επιτρζπεται μόνο για ςοβαροφσ λόγουσ  και με τθ 

ςυμπλιρωςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ από το γονζα-κθδεμόνα. 

 Οι μακθτζσ/μακιτριεσ παραδίδονται μόνο ςτουσ αναγραφόμενουσ, ςτθν 

υπεφκυνθ διλωςθ εγγραφισ, ενιλικεσ. Αλλαγι ςυνοδοφ γίνεται μόνο μετά 

από ενθμζρωςθ του ςχολείου από τουσ  γονείσ-κθδεμόνεσ. 

 Για το τρζχον ςχολικό ζτοσ, λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που 

διαμορφϊκθκαν λόγω τθσ πανδθμίασ covid-19, ςυνιςτάται θ κακθμερινι 

προςζλευςθ και αποχϊρθςθ των μακθτϊν/τριϊν να γίνεται από τον ίδιο 

ςυνοδό. 

 Θ ευκφνθ για τθν αςφάλεια των μακθτϊν πριν και  μετά το ωράριο 

λειτουργίασ του ςχολείου ανικει αποκλειςτικά ςτουσ γονείσ τουσ.  

 Οι γονείσ – κθδεμόνεσ είναι υποχρεωμζνοι να γνωρίηουν το ωράριο των 

παιδιϊν τουσ. 
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ε περίπτωςθ ςυςτθματικισ αργοπορίασ των γονζων για τθν παραλαβι των 

παιδιϊν τουσ, που  δθμιουργεί άγχοσ ςτα παιδιά και προβλιματα ςτθ λειτουργία 

τθσ ςχολικισ μονάδασ, ακολουκοφνται τα κάτωκι: 

1) Θ υπεφκυνθ νθπιαγωγόσ και ςτθ ςυνζχεια θ Προϊςταμζνθ ενθμερϊνει 

τουσ γονείσ για τθ ςθμαςία τθσ ζγκαιρθσ προςζλευςισ τουσ. 

2)  τθ ςυνζχεια ο φλλογοσ Διδαςκόντων διερευνά τουσ λόγουσ τθσ μθ 

ζγκαιρθσ προςζλευςισ τουσ. 

3)  Ενθμερϊνεται θ Προϊςτάμενθ Τπθρεςία π.χ. τθ Δ/νςθ Α/κμιασ, ΚΕΤ, 

ΠΕΚΕ κ.λπ.» 

 

2. Φοίτθςθ 

Θ φοίτθςθ ςτο Νθπιαγωγείο είναι υποχρεωτικι. Θ ςυςτθματικι  φοίτθςθ 

του παιδιοφ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν ομαλι προςαρμογι του 

ςτο ςχολικό περιβάλλον  και τθν απρόςκοπτθ παρακολοφκθςθ του 

προγράμματοσ δραςτθριοτιτων του νθπιαγωγείου. 

 Οι απουςίεσ καταχωρίηονται κακθμερινά ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα  

myschool , για αυτό το λόγο κα πρζπει να γνωρίηουμε τθν αιτιολόγθςι τουσ. 

  Όταν ζνασ μακθτισ απουςιάηει ςυςτθματικά και αδικαιολόγθτα από το 

ςχολείο θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ ι (ςε δεφτερθ φάςθ) θ Προϊςταμζνθ 

επικοινωνεί με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και τουσ ενθμερϊνει για τισ απουςίεσ 

του (άρκρο 13 ΠΔ79/2017), κακϊσ και για το: 

            Αν οι απουςίεσ του μαθητή του Νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τισ εκατό (100),  

           ανά διδακτικό ζτοσ, η βεβαίωςη φοίτηςησ για την εγγραφή ςτην Α΄ Δημοτικοφ  

           χορηγείται με απόφαςη του Συλλόγου Διδαςκόντων που εκδίδεται φςτερα   

           από ςφμφωνη γνώμη τησ Συντονίςτριασ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Νηπιαγωγών.  

            Σε αντίθετη περίπτωςη ο μαθητήσ επαναλαμβάνει τη φοίτηςη ςτο  

            Νηπιαγωγείο. Σε κάθε περίπτωςη δε δφναται να επαναφοιτήςει ςτο  

            Νηπιαγωγείο μαθητήσ που την 31η Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφήσ ή  

            επαναφοίτηςησ ζχει ςυμπληρώςει την ηλικία των επτά (7) ετών»  

            Ν.4619/2019 

 Εφόςον δεν επιλφεται το πρόβλθμα τθσ ςυςτθματικισ και αδικαιολόγθτθσ 

απουςίασ, αναηθτείται ο μακθτισ και θ οικογζνεια του  μζςω τθσ 
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αςτυνομικισ και τθσ δθμοτικισ αρχισ κακϊσ και τθσ αρμόδιασ κοινωνικισ 

υπθρεςίασ.  

 Αν το παιδί  υποβάλλεται ςε  ςυγκεκριμζνθ φαρμακευτικι αγωγι ι αν ζχει 

ευαιςκθςία ςε φάρμακα, ςε κάποιεσ τροφζσ ι ςε κάτι άλλο,  ο γονζασ 

οφείλει να ενθμερϊςει για το κζμα αυτό τθ νθπιαγωγό. 

  Απαγορεφεται θ χοριγθςθ φαρμάκων από τισ νθπιαγωγοφσ, όπωσ ορίηει 

ςχετικι νομοκεςία. Απόφαςθ Φ.7/495/123484 /Γ1 - 4 - 10 -2010, 

“Φαρμακευτικι αγωγι μακθτϊν εντόσ ςχολικοφ ωραρίου”. 

              Παρζχονται όμωσ οι πρϊτεσ βοικειεσ και ενθμερϊνονται τθλεφωνικά οι  

              γονείσ του παιδιοφ ι το ΕΚΑΒ ςε περίπτωςθ εξαιρετικοφ περιςτατικοφ. 

 Όταν ο μακθτισ λαμβάνει  φαρμακευτικι αγωγι αυτι χορθγείται από τον 

γονζα ο οποίοσ ειςζρχεται ςτο ςχολείο κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθ 

Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου. 

 

3. Παραμονι ςτο Νθπιαγωγείο, πρόγευμα, γεφμα, διάλειμμα 

 Σο Νθπιαγωγείο Γραβιάσ ζχει δφο αίκουςεσ. Σθν Α’ για το Τποχρεωτικό 

Πρωινό Πρόγραμμα και τθ Βϋ για το Ολοιμερο. 

 Οι μακθτζσ κακθμερινά πρζπει να ζχουν μαηί τουσ παγουρίνο, μία μικρι 

υφαςμάτινθ πετςζτα και πρόγευμα αποτελοφμενο  από υγιεινζσ τροφζσ. 

 Δεν ενδείκνυνται οι καραμζλεσ οι τςίχλεσ και οι ξθροί καρποί για λόγουσ 

αςφάλειασ των ιδίων και των ςυμμακθτϊν τουσ. 

 Οι μακθτζσ του Ολοθμζρου πρζπει να ζχουν μία επιπλζον πετςζτα, πιροφνι 

ι κουτάλι και το γεφμα τουσ. 

 Θ ςίτιςθ των μακθτϊν του ολοθμζρου γίνεται ςτθν αίκουςα Βϋ. 

 Θ νθπιαγωγόσ είναι υπεφκυνθ για το ςχολαςτικό πλφςιμο των χεριϊν των 

μακθτϊν, για το ηζςταμα των φαγθτϊν και το ςερβίριςμα του γεφματοσ. 

 Θ χαλάρωςθ γίνεται ςτθν ίδια αίκουςα ςε ανοιγόμενουσ καναπζδεσ. 

           Οι μακθτζσ, του ολοθμζρου, πρζπει να φζρουν, ςτθν αρχι του ςχολικοφ       

          ζτουσ, παντοφλάκια, ζνα μικρό μαξιλάρι, ςεντόνια και κουβερτοφλα για τθν   

          ϊρα τθσ χαλάρωςθσ. Σα κλινοςκεπάςματα παραμζνουν ςτο χϊρο του  

              νθπιαγωγείου και  αλλάηονται κάκε εβδομάδα από τουσ γονείσ. 

 Σο διάλειμμα γίνεται ςτον αφλειο χϊρο του ςχολείου.  
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 Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ απαγορεφεται θ παραμονι των μακθτϊν 

ςτισ αίκουςεσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεφκυνοι για τθν αςφαλι ζξοδο των μακθτϊν του 

τμιματοσ τουσ, τθν επιτιρθςι τουσ και τον εξαεριςμό των αικουςϊν. 

 Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπεται κανζνασ ανιλικοσ ι 

ενιλικοσ να παρακολουκεί, να ςυνομιλεί ι να δίνει αντικείμενα ςτουσ 

μακθτζσ/τριεσ του ςχολείου από τα κάγκελα του προαφλιου χϊρου. 

 ε περίπτωςθ κακοκαιρίασ το διάλειμμα γίνεται μζςα ςτισ αίκουςεσ. 

 

4. Θζματα υγιεινισ των μακθτϊν/τριϊν 

Λόγω τθσ μικρισ θλικίασ των μακθτϊν ενδζχεται να ςυμβοφν 

¨μικροατυχιματα» ςτθ χριςθ τθσ τουαλζτασ. Για να μθν αιςκάνεται άβολα ο 

μακθτισ και  να μθ διαταραχκεί το πρόγραμμα των γονζων προτείνεται τα 

παιδιά να ζχουν μζςα ςτθ τςάντα τουσ εφεδρικά ροφχα. Οι εκπαιδευτικοί, 

με τθ ςυναίνεςθ των γονζων, ςε ξεχωριςτό χϊρο βοθκοφν το παιδί να 

αλλάξει. Διαφορετικά ειδοποιοφνται οι γονείσ, ζρχονται ςτο ςχολείο και το  

αλλάηουν . 

   Οι γονείσ είναι υπεφκυνοι για να καλλιεργοφν ςτο ςπίτι δεξιότθτεσ  

αυτοεξυπθρζτθςθσ του παιδιοφ που προάγουν τθν αυτονομία:  

 τθ χριςθ τθσ τουαλζτασ και ςτο πλφςιμο των χεριϊν. 

 Να εξαςκοφν το παιδί να τρϊει μόνο του. 

 Να ντφνεται μόνο του. 

 Να γνωρίηει τα ατομικά του είδθ και να είναι υπεφκυνο για αυτά. 

 Να ντφνουν το παιδί με ροφχα κατάλλθλα για παιχνίδι και εφχρθςτα 

παποφτςια (χωρίσ κορδόνια). 

 Να μθν φορά αλυςίδεσ και άλλα πολφτιμα αντικείμενα. 

 Να ελζγχουν τι φζρνει μαηί του από το ςπίτι ςτο ςχολείο, κακϊσ και το 

αντίκετο. 

 Να το εκπαιδεφςουν ςτθ ςωςτι χριςθ τθσ προςτατευτικισ μάςκασ θ 

οποία είναι υποχρεωτικι ςτουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ 

τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςτα μζςα μεταφοράσ ςφμφωνα με το υπϋ 

αρικμό ΦΕΚ Β 4187_22_ΚΤΑ. 
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 Να διενεργοφν ςτα παιδιά  υποχρεωτικό διαγνωςτικό ζλεγχο νόςθςθσ 

(self-test) 2 φορζσ τθν εβδομάδα, πριν από τθν Σρίτθ και τθν 

Παραςκευι αντιςτοίχωσ. Ο ζλεγχοσ διενεργείται ζωσ και 24 ϊρεσ πριν 

τθν προςζλευςθ ςτθ ςχολικι μονάδα. τθ ςυνζχεια δθλϊνουν το 

αποτζλεςμα ςτθ ψθφιακι πλατφόρμα edupass.gov.gr, εκδίδουν τθ 

ςχολικι κάρτα και τθν επιδεικνφουν κατά τθν προςζλευςθ ςτο ςχολείο 

( τθν Σρίτθ και τθν Παραςκευι το πρωί).   

 

5. υμπεριφορά - Δικαιϊματα – Τποχρεϊςεισ 

I. H Προϊςταμζνη του Νηπιαγωγείου 

 Θ Προϊςταμζνθ ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ 

ςυμπεριφοράσ των διδαςκόντων και των μακθτϊν/τριϊν και είναι 

υπεφκυνθ, ςε ςυνεργαςία με τισ εκπαιδευτικοφσ, για τθν ομαλι 

λειτουργία του ςχολείου.  

 Ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για τθν εκπαιδευτικι 

νομοκεςία, τισ εγκυκλίουσ και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία 

του χολείου και τισ αρμοδιότθτεσ του υλλόγου Διδαςκόντων.  

 Λαμβάνει μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ παιδαγωγικϊν μζςων και 

εργαλείων, τθν καλι χριςθ τουσ ςτθ ςχολικι τάξθ, τθ λειτουργικότθτα 

και τθν αντικατάςταςι τουσ, ςε περίπτωςθ φκοράσ.  

 Είναι υπεφκυνθ, μαηί με τισ εκπαιδευτικοφσ, για τθ τάξθ  και αιςκθτικι 

των χϊρων του Νθπιαγωγείου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ 

και αςφάλειασ των μακθτϊν/τριϊν.  

 Ζχει τθν ευκφνθ για τθ διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο και  

για τθν ανάπτυξθ αρμονικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ. 

 

II. Οι Εκπαιδευτικοί 

 Εκπαιδεφουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ  ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και 

τουσ ςτόχουσ τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ και μζςα ςτο πλαίςιο τθσ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ και με τθν κακοδιγθςθ των τελεχϊν τθσ 

Εκπαίδευςθσ. 
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 Προετοιμάηουν κακθμερινά και οργανϊνουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, 

εφαρμόηοντασ ςφγχρονεσ και κατάλλθλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ 

τισ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

 υνεργάηονται με τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ, ςζβονται τθν προςωπικότθτά 

τουσ, καλλιεργοφν και εμπνζουν ς’ αυτοφσ κυρίωσ με το παράδειγμά τουσ  

δθμοκρατικι ςυμπεριφορά. 

 υνεργάηονται με το ΚΕΤ προκειμζνου να υποςτθριχκοφν οι μακθτζσ με 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ κακϊσ και οι οικογζνειζσ τουσ. 

 υνεργάηονται με τθν Προϊςταμζνθ, τουσ γονείσ και τα αρμόδια τελζχθ 

Εκπαίδευςθσ για τθν καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ 

προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ, ςεβόμενοι τθν προςωπικότθτα και τα 

δικαιϊματα των μακθτϊν/μακθτριϊν.  

 Ανανεϊνουν και εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ, ςχετικά με τισ επιςτιμεσ τθσ 

αγωγισ τόςο μζςω των διάφορων μορφϊν επιμόρφωςθσ, που παρζχονται 

κεςμικά από το ςφςτθμα τθσ οργανωμζνθσ εκπαίδευςθσ, όςο και μζςω τθσ 

ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ ι και τθσ αυτοεπιμόρφωςθσ. 

 υνεργάηονται μεταξφ τουσ με ειλικρίνεια και ςζβονται τισ απόψεισ όλων 

των ςυναδζλφων.  

 Οφείλουν να διακζτουν αξιοπρζπεια και κφροσ που ςυμβιβάηονται με το 

ρόλο τουσ. 

 Ενθμερϊνουν τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ για τθ ςυμπεριφορά και τθν 

επίδοςθ των μακθτϊν κατά τθ μθνιαία τακτικι ενθμζρωςθ και ζκτακτα 

όποτε κρικεί απαραίτθτο.           

 Απενεργοποιοφν  τα κινθτά τουσ τθλζφωνα κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ 

τουσ ωραρίου  Τ.Α. 132328/Γ2/7-12-2006 και Τ.Α. 100553/Γ2/4-9-2012 

«Χριςθ Θλεκτρονικϊν υςκευϊν». 

 Απαγορεφεται να  καπνίηουν ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου  Αρικμ. Πρωτ. 

Γ.Π./Δ2β/οικ.8809/31-01-2018 και θ με αρ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959/26-07-

2019 εγκφκλιο του Τπ. Τγείασ. 

 ε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςε απεργία ι ςτάςθ εργαςίασ ενθμερϊνουν τθν 

Προϊςταμζνθ του νθπιαγωγείου από τθν προθγοφμενθ θμζρα και τουσ 
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γονείσ των παιδιϊν ,κακϊσ υπάρχουν παιδιά που μεταφζρονται από τον 

τόπο κατοικίασ τουσ ςτο ςχολείο μασ με μεταφορικό μζςο (ταξί). 

 Σθροφν τθν απαραίτθτθ εχεμφκεια ςχετικά με τισ αποφάςεισ και ςυηθτιςεισ 

ςτον φλλογο Διδαςκόντων  για τισ επιδόςεισ ι τθ ςυμπεριφορά των 

μακθτϊν και για κάκε άλλο κζμα που αφορά ςυμβάντα ςτον χϊρο του 

ςχολείου. 

 

III. Συμπεριφορά   μαθητών/τριών – Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

 Οι μακθτζσ επιδεικνφουν ςεβαςμό, με τθ ςτάςθ τουσ, προσ κάκε μζλοσ 

τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

  Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ και 

ςυμμετζχουν ενεργά ςυνδιαμορφϊνοντασ τθν κακθμερινι εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. 

 Απευκφνονται ςτθν εκπαιδευτικό και ςτθ Διεφκυνςθ του χολείου και 

ηθτοφν τθ βοικειά τουσ, για κάκε πρόβλθμα που τουσ απαςχολεί και 

τουσ δθμιουργεί εμπόδιο ςτθ ςχολικι ηωι.  

  Προςζχουν ϊςτε να διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ και 

δείχνουν ενδιαφζρον για τθν υλικι περιουςία του ςχολείου.  

 Αποφεφγουν ρθτά τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε μορφισ βίασ (ςωματικι, 

λεκτικι ι ψυχολογικι). 

 τισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ 

εκτόσ Νθπιαγωγείου ακολουκοφν τισ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και 

ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και ευπρζπεια. 

 Όταν ζνασ μακθτισ παραβιάηει ςυνειδθτά και ςυςτθματικά τουσ κανόνεσ 

ςυμπεριφοράσ (ςπρϊχνει, χτυπάει ,φτφνει, χρθςιμοποιεί άςχθμεσ 

εκφράςεισ, κάνει άςχθμεσ χειρονομίεσ, καταςτρζφει παιχνίδια, βιβλία 

και παιδαγωγικό υλικό ) αντιμετωπίηεται από το ςχολείο ςφμφωνα με 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία και με γνϊμονα τθν αρχι ότι θ καταςταλτικι 

αντιμετϊπιςθ αυτϊν των φαινομζνων πρζπει να είναι θ τελευταία 

επιλογι χωρίσ όμωσ να αποκλείεται ωσ παιδαγωγικό μζςο.  
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Γίνεται  παρατιρθςθ από τθν νθπιαγωγό, παιδαγωγικι παρζμβαςθ και 

ακολουκείται βραχυπρόκεςμο πρόγραμμα ςε ςυνεργαςία με  τθν 

Προϊςταμζνθ και  ενθμζρωςθ του γονζα ι κθδεμόνα. 

Ηθτείται  θ ςυμβουλι και θ ςυμβολι του ΚΕΤ για τθν υλοποίθςθ του 

βραχυπρόκεςμου προγράμματοσ. 

 Εάν, παρά τισ παραπάνω ενζργειεσ, ο μακθτισ δε βελτιϊςει τθ 

ςυμπεριφορά του το κζμα παραπζμπεται προσ ςυηιτθςθ ςτο φλλογο 

Διδαςκόντων, ο οποίοσ καλείται να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα και 

προχωρεί ςτα πλαίςια των παιδαγωγικϊν παρεμβάςεων ςε ςυνεργαςία 

με τθ υντονίςτρια ΕΕ και τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ 

 ε κάκε περίπτωςθ και πριν από οποιαδιποτε απόφαςθ λαμβάνεται 

υπόψθ θ βαςικι αρχι του ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ και των 

δικαιωμάτων του παιδιοφ. 

 

              IV. Γονείσ και κηδεμόνεσ 

 Φροντίηουν για τθν  ζγκαιρθ και ανελλιπι προςζλευςθ του παιδιοφ τουσ ςτο 

ςχολείο και ενθμερϊνουν ςε περίπτωςθ απουςίασ του.  

 Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ, ζντυπεσ ι θλεκτρονικζσ, ϊςτε 

να ενθμερϊνονται για κζματα λειτουργίασ του χολείου. 

 υνεργάηονται αρμονικά για κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ. 

 Ενθμερϊνουν ζγκαιρα και προςκομίηουν τα ςχετικά ζγγραφα, αν υπάρχουν, 

για κάκε ειδικό κζμα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά τουσ - κζματα υγείασ, 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ικανότθτεσ ι ανάγκεσ, κζματα οικογενειακισ και 

κοινωνικισ κατάςταςθσ - τα οποία μποροφν να επθρεάςουν τθν επίδοςθ, τθ 

φοίτθςθ και ςυμπεριφορά του παιδιοφ και ηθτοφν τθ ςυνδρομι του 

ςχολείου. 

 ε περίπτωςθ διαηευγμζνων γονζων πρζπει το Νθπιαγωγείο να γνωρίηει 

ποιοσ από τουσ δυο γονείσ ζχει τθν επιμζλεια του παιδιοφ. 

 Οφείλουν να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ και να 

ενθμερϊνουν άμεςα τισ εκπαιδευτικοφσ για κάκε αλλαγι ϊςτε το 

Νθπιαγωγείο να ζχει τα ιςχφοντα τθλζφωνά τουσ και τισ ζγκυρεσ 

θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ για τθν αποςτολι ενθμερωτικϊν 
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ςθμειωμάτων ι/και υπεφκυνων δθλϊςεων για τθν πραγματοποίθςθ 

εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων /δράςεων /εκδθλϊςεων κ.λπ. 

 Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν κα πρζπει να προςκομίηουν ζγκαιρα τα 

διάφορα ζγγραφα (π.χ. Α.Δ.Τ.Μ., Βιβλιάρια Εμβολίων, Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ, 

κ.ά.) που τουσ ηθτοφνται από το ςχολείο. 

 Κανζνασ ενιλικοσ δεν ζχει δικαίωμα να νουκετεί, να επιπλιττει ι να τιμωρεί 

ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ςτο χϊρο του ςχολείου. Όταν κάποιοσ μακθτισ δθμιουργεί 

πρόβλθμα πρζπει να το ςυηθτοφν πρϊτα με τθν υπεφκυνθ νθπιαγωγό και 

ςτθ ςυνζχεια – αν δεν επιλυκεί- με τθν Προϊςταμζνθ. 

  ε περίπτωςθ που υπάρχει κάτι που δυςαρεςτεί, προβλθματίηει ι ενοχλεί 

τουσ γονείσ ςε ςχολικό επίπεδο κα πρζπει να το ςυηθτοφν με τθν υπεφκυνθ 

νθπιαγωγό και τθν Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου 

 Σζλοσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να ζχουν 

φροντίςει είτε οι ίδιοι ι πρόςωπα που ζχουν εξουςιοδοτιςει να είναι άμεςα 

διακζςιμοι για επικοινωνία /παραλαβι του παιδιοφ από το Νθπιαγωγείο. 

 

6. Πρόλθψθ φαινομζνων Βίασ και χολικοφ εκφοβιςμοφ 

 Θ ανάπτυξθ κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα τθσ 

διαδικαςίασ πρόλθψθσ ι/και αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων βίασ, 

παρενόχλθςθσ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Θ Προϊςταμζνθ και οι 

εκπαιδευτικοί του Νθπιαγωγείου με τθ ςτάςθ και ςυμπεριφορά τουσ 

ςυνθγοροφν ςτθ διαμόρφωςι του. 

 ε περιπτϊςεισ που παιδιά  δθμιουργοφν ι δζχονται βία και εκφοβιςμό 

γίνεται ςυςτθματικι παρατιρθςθ και καταρτίηεται  πρόγραμμα-ςχζδιο 

δράςθσ  ςτο ςφνολο τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε ςυνεργαςία με 

 με τουσ γονείσ 

 με το φλλογο διδαςκόντων 

 με τθ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου  ΠΕ60 

 με το ΚΕΤ 

 

7. χολικζσ εκδθλϊςεισ – Δραςτθριότθτεσ 
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 Σο χολείο 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. 

 Σο ςχολείο οργανϊνει ενδοςχολικζσ εκδθλϊςεισ και  ςχολικζσ γιορτζσ.  Σθν 

παραμονι των εκνικϊν επετείων ( 28θ Οκτωβρίου και 25θ Μαρτίου ) μόνο με 

τουσ μακθτζσ και τθν παραμονι των Χριςτουγζννων και τθ λιξθ του 

ςχολικοφ ζτουσ με τθ ςυμμετοχι των γονζων/κθδεμόνων. 

 Θ κεματολογία, ο ςχεδιαςμόσ και θ προετοιμαςία γίνεται από τισ 

εκπαιδευτικοφσ όλων των τμθμάτων φςτερα από ειδικι ςυνεδρίαςθ και 

γίνεται καταμεριςμόσ εργαςιϊν . 

 Ανιμερα των εκνικϊν επετείων το ςχολείο ςυμμετζχει  ςτισ εκδθλϊςεισ τθσ 

τοπικισ κοινότθτασ με εκκλθςιαςμό, κατάκεςθ ςτεφάνων, απαγγελία 

ποιθμάτων και παρζλαςθ. 

  Κατά τισ ονομαςτικζσ γιορτζσ και τισ θμζρεσ των γενεκλίων των νθπίων 

μποροφν αυτά  να φζρουν ατομικό κζραςμα ςυςκευαςμζνο και να το 

μοιράςουν ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ με τθ λιξθ του ωραρίου, για να 

καταναλωκεί με ευκφνθ των γονζων τουσ, προσ αποφυγι ζκτακτων 

περιςτατικϊν λόγω αλλεργικϊν αντιδράςεων. 

 ε περίπτωςθ διδακτικισ επίςκεψθσ οι γονείσ ενθμερϊνονται ζγκαιρα και  

ηθτείται υπεφκυνθ διλωςθ ζγκριςθσ ςυμμετοχισ του παιδιοφ τουσ. Σο 

θμεριςιο ςχολικό διδακτικό ωράριο τθρείται κανονικά. 

 Σο ςχολείο ςυμμετζχει ςε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 

8. Επικοινωνία και υνεργαςία Γονζων/Κθδεμόνων-χολείου 

        Ι. Σημαςία τησ επικοινωνίασ και τησ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ  

 Πολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του Νθπιαγωγείου 

και του κλίματοσ που δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ 

εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν. 

Θ εμπιςτοςφνθ του παιδιοφ ςτο ςχολείο ενιςχφεται από τθ κετικι ςτάςθ των 

γονζων/κθδεμόνων προσ το χολείο και τθν εκπαιδευτικό.  
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 Για οποιοδιποτε αίτθμά τουσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ απευκφνονται ςτθν 

εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. ε περίπτωςθ που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτι 

λφςθ ι ςυνεννόθςθ, απευκφνονται  ςτθν Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:  το Νθπιαγωγείο Γραβιάσ δεν υπάρχει φλλογοσ Γονζων και 

Κθδεμόνων. 

 

     ΙI. Διαδικαςίεσ ενημζρωςησ και επικοινωνίασ Σχολείου και γονζων/κηδεμόνων  

      Οι ςυναντιςεισ για ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων με τισ εκπαιδευτικοφσ     

      προγραμματίηονται με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων. 

 τθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ, όπου λαμβάνει χϊρα ενθμζρωςθ για 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου.  

 Σθν πρϊτθ Δευτζρα εκάςτοτε μθνόσ  για κζματα που αφοροφν ςτθν αγωγι 

και πρόοδο των μακθτϊν/τριϊν.  

             Με τθν εκπαιδευτικό του Ολοθμζρου Προγράμματοσ 11:00 – 12:00. 

             Με με τθν εκπαιδευτικό του Πρωινοφ Προγράμματοσ 13:00 – 14:00. 

 Κάκε φορά που θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ ι κάποιοσ γονζασ/κθδεμόνασ  

κρίνει αναγκαία μια ζκτακτθ ςυνάντθςθ ι το ηθτιςει κάποιοσ γονζασ για 

ςυγκεκριμζνο λόγο.  

 Κατά τθν ενθμζρωςθ προόδου με το πζρασ κάκε τριμινου, όπου 

πραγματοποιείται παιδαγωγικι ςυνάντθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ του τμιματοσ 

με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν, προκειμζνου να 

ενθμερωκοφν για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. 

 Θ είςοδοσ των γονζων/κθδεμόνων ςτο ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο κατά 

τισ προβλεπόμενεσ ϊρεσ ςυναντιςεων με τισ εκπαιδευτικοφσ των τμθμάτων.  

 Για τθ ςχολικι χρονιά 2021-2022, λόγω των ειδικϊν  ςυνκθκϊν που 

διαμορφϊκθκαν εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ COVID19, θ ενθμζρωςθ γίνεται 

τθλεφωνικϊσ ι με email εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου  των εκπαιδευτικϊν αλλά 

εντόσ εργαςιακοφ ωραρίου. Αν κρικεί απαραίτθτο μπορεί να 

πραγματοποιθκεί  και τθλεδιάςκεψθ εκπαιδευτικϊν και γονζων. 
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9. Πολιτικι του ςχολείου προςταςίασ από πικανοφσ κινδφνουσ 

Ι. Αντιμετώπιςη ζκτακτων αναγκών 

   Οι φυςικζσ καταςτροφζσ παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ τα τελευταία χρόνια με 

ποικίλεσ ςυνζπειεσ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Οι ςχολικζσ μονάδεσ, ωσ 

λειτουργικοί χϊροι φιλοξενίασ και δραςτθριοποίθςθσ ευάλωτθσ ομάδασ του 

πλθκυςμοφ, απαιτοφν αυξθμζνο βακμό ετοιμότθτασ ζναντι των κινδφνων αυτϊν. 

Θ απρόβλεπτθ ι περιςταςιακι κρίςθ είναι αυτι που ςυνδζεται ευκζωσ με τθν 

ανάγκθ εκπόνθςθσ ενόσ ςχεδίου διαχείριςισ τθσ. Σα κρίςιμα ςυμβάντα χριηουν 

ζγκαιρων και ζγκυρων ενεργειϊν ανταπόκριςθσ. Θ ζγγραφθ και οργανωμζνθ 

αποτφπωςθ αυτϊν, ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, ςυνιςτά το πρωτόκολλο - ςχζδιο 

διαχείριςθσ κρίςεων. Σα οφζλθ ενόσ τζτοιου ςχεδίου ζγκεινται ςτθ διαςφάλιςθ τθσ 

ςωματικισ ακεραιότθτασ και τθσ ψυχικισ υγείασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του 

ςχολείου: 

   τθν κατεφκυνςθ αυτι: 

 Δθμιουργικθκε ομάδα  Διαμόρφωςθσ χεδίου Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων που 

αποτελείται από το  φλλογο Διδαςκόντων με επικεφαλισ τθν Προϊςταμζνθ. 

 Αναπτφχτθκε  ζνα γενικό ςχζδιο προετοιμαςίασ του ςχολείου για τθν 

αντιμετϊπιςθ κρίςεων. 

  Για τθν προςταςία από ςειςμοφσ και ςυνοδά φυςικά φαινόμενα 

επικαιροποιικθκε ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ το «χζδιο Μνθμονίου 

Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ του ειςμικοφ Κινδφνου» του ΟΑΠ και ο 

«Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ χολικισ Μονάδασ (Δ.Α.Ι) & Μνθμόνιο Ενεργειϊν 

για τθ διαχείριςθ πυρκαγιϊν, ακραίων καιρικϊν φαινομζνων, τεχνολογικϊν 

καταςτροφϊν και ΧΒΡΠ περιςτατικϊν» και κα υλοποιοφνται αςκιςεισ 

ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

 Ζγιναν όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου.  

 Οι μακθτζσ/μακιτριεσ εκπαιδεφονται ςυςτθματικά  ςτουσ βαςικοφσ κανόνεσ 

και τρόπουσ αντίδραςθσ κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων αυτϊν. 

 ε περίπτωςθ κρίςθσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ παραδίδονται μόνο ςτουσ 

γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ ι ςτα πρόςωπα που οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν 
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ορίςει γραπτϊσ για τθν παραλαβι των μακθτϊν/τριϊν από τθ ςχολικι 

μονάδα. 

 ε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι 

εκπαιδευτικοί, οι μακθτζσ/μακιτριεσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ, και θ 

Προϊςταμζνθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να ακολουκοφν ρθτά τισ 

οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΤ, 

ΤΠΑΙΘ, Τπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ. 

 

ΙΙ. Ειδικό ςχζδιο αποχώρηςησ λόγω ζκτακτων ςυνθηκών 

  ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί 

ςχζδιο  διαφυγισ και πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 

 

10.     Ποιότθτα του ςχολικοφ χϊρου 

 Κοινόσ ςτόχοσ όλων είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Ο ςεβαςμόσ ςτα 

περιουςιακά ςτοιχεία του Νθπιαγωγείου, τισ υποδομζσ, τον εξοπλιςμό αλλά 

και το φυςικό περιβάλλον του ςχολείου αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ όλων 

των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Με το ίδιο ςκεπτικό υπάρχει φροντίδα για τθν τάξθ και τθν καλαιςκθςία ςτισ 

ςχολικζσ αίκουςεσ, κακϊσ είναι ο ιδιαίτεροσ χϊροσ, όπου παραμζνουν και 

εργάηονται μακθτζσ/τριεσ και εκπαιδευτικοί πολλζσ ϊρεσ. Φροντίδα όλων 

είναι να διατθροφνται οι χϊροι κακαροί.  

 Σεράςτια ςυμβολι ςε αυτό ζχει και θ υπεφκυνθ κακαριότθτασ του 

Νθπιαγωγείου.  

 Μακθτισ/τρια που προκαλεί φκορά ςτθ περιουςία του Νθπιαγωγείου 

ελζγχεται για τθ ςυμπεριφορά αυτι και θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ βαρφνει 

τον κθδεμόνα του.  

 

O Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ εγκρίκθκε από τθ Διευκφντρια 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φωκίδασ και από τθ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ 

ΠΕ60. 


