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Δζφηερικός Κανονιζμός Λειηοσργίας 

 
 Διζαγφγή  

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ (άξζξν 37, Ν.4692/2020) 
επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 
πξαγκαηνπνηείηαη φζν θαιχηεξα γίλεηαη ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ θαη λα επηηπγράλνληαη φζν 
γίλεηαη θαιχηεξα νη ζηφρνη πνπ ζέηνπκε θάζε θνξά σο ζρνιηθή θνηλφηεηα (καζεηέο, 
εθπαηδεπηηθνί, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, γνλείο/θεδεκφλεο). 

Ο Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη 
ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ρνιείσλ, ελζσκαηψλεη απνδεθηέο 
παηδαγσγηθέο αξρέο θαη είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Νεπηαγσγείνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο ζρνιηθήο θαη επξχηεξεο θνηλφηεηαο 

 
Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ζπληάρζεθε χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

Πξντζηακέλεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, κε ηε ζπκκεηνρή  ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, 
εθπξνζψπνπ ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαζψο θαη εθπξνζψπνπ ηνπ 
Γήκνπ/Γεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Δγθξίζεθε απφ ηε πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ πνπ έρεη 
ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη απφ ηε Γηεπζχληξηα Δθπαίδεπζεο. 

 
Ο Δ.Κ.Λ. κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θνηλνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν 

ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο θαη αλαξηάηαη κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζηνλ ηζηφηνπν 
ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Μία ζπλνπηηθή κνξθή ηνπ δηαλέκεηαη θαη ζπδεηείηαη κε φινπο ηνπ 
καζεηέο θαη γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ ζρνιείνπ καο. 

Πξνζππνγξάθεηαη απφ ηα αξκφδηα κέιε ζηελ  ππ αξ. 01/10-05-21 Πξάμε ηνπ Βηβιίνπ 
ρνιηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

 
Ζ αθξηβήο ηήξεζή ηνπ απνηειεί επζχλε θαη ππνρξέσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο: ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ 
πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. 

 
Ο Καλνληζκφο, φηαλ θξηζεί αλαγθαίν, επηθαηξνπνηείηαη, κέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ 

ηνλ λφκν ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, έηζη ψζηε 
λα ζπκπεξηιακβάλεη λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ 
ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο, θαηά θαηξνχο, απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ 
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ. 

 
Ταςηόηηηα και όπαμα ηος ζσολείος μαρ 

θνπφο ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζχµθσλα µε ηελ θείµελε λνµνζεζία είλαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά 
λα αλαπηπρζνχλ ζσµαηηθά, ζπλαηζζεµαηηθά, λνεηηθά θαη θνηλσληθά µέζα ζην πιαίζην ησλ 
επξχηεξσλ ζηφρσλ ηεο πξσηνβάζµηαο θαη δεπηεξνβάζµηαο εθπαίδεπζεο.  

Σν Νεπηαγσγείν είλαη ην βαζηθφ ζθαινπάηη γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε 
ηνπ παηδηνχ. Καη’ εμνρήλ ζηφρνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ είλαη λα βνεζήζεη ηελ νιφπιεπξε θαη 
ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ λεπίσλ, ζσκαηηθή λνεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή: 

 Καιιηεξγψληαο ηηο αηζζήζεηο θαη νξγαλψλνληαο ηηο πξάμεηο ηνπο 
Πξνθαιψληαο ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε θαη πξνάγνληαο ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε 
ησλ δεμηνηήησλ 

 Κηλεηνπνηψληαο ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε 
 Αλαπηχζζνληαο ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο κέζα απφ ηα ζχκβνια, 

ππνζηεξίδνληαο ην ξφιν ηεο γιψζζαο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 
 Δλζσκαηψλνληαο ηελ ηερλνινγία ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 Δληζρχνληαο ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 



ην λεπηαγσγείν ηα παηδηά πξαγκαηνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο, παίδνπλ, 
ρνξεχνπλ, ηξαγνπδνχλ, απαγγέινπλ,  ζπδεηνχλ, δσγξαθίδνπλ, θαηαζθεπάδνπλ, δεκηνπξγνχλ, 
αλαθαιχπηνπλ, εμεξεπλνχλ θαη εθθξάδνληαη.  

Mαζαίλνπλ λα ζέβνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ, κα πην πνιχ ηνλ εαπηφ ηνπο, λα ππαθνχνπλ ζηνπο 
θαλφλεο ηεο ηάμεο, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα φξηά ηνπο θαη λα απνηεινχλ κέξνο ηεο 
νκάδαο, λα πεξηκέλνπλ ππνκνλεηηθά ηε ζεηξά ηνπο, λα ζπκκαδεχνπλ ηα πξάγκαηά  ηνπο, λα 
ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο, λα ρξεζηκνπνηνχλ  ιφγηα γιπθά φπσο «επραξηζηψ», 
«παξαθαιψ», «ζπγγλψκε πνπ ζαο δηαθφπησ» θ.α. 

 Παξάιιεια, καζαίλνπλ ηα πξψηα ηνπο γξάκκαηα θαη αξηζκνχο θαη πξνζζέηνπλ λέεο γλψζεηο 
ζηηο ήδε ππάξρνπζεο. Όιεο απηέο ηηο γλψζεηο ηα παηδηά ηηο απνθηνχλ κέζα απφ ην  ζπκβνιηθφ 
παηρλίδη αιιά θαη απφ επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Σν θπξηφηεξν φκσο πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά είλαη λα  κνηξάδνληαη, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα 
ελδηαθέξνληαη αιεζηλά γηα ηνπο άιινπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζηγά-ζηγά θνηλσληθνπνηνχληαη, 
απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε αιιά θαη απηνλνκία, ψζηε λα γίλνπλ νη πνιίηεο ηνπ αχξην». 

 ε φια απηά εκείο νη λεπηαγσγνί ζηεθφκαζηε αξσγνί ηνπο φζν θαιχηεξα κπνξνχκε, έηζη ψζηε 
ηα λήπηα λα απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζην λεπηαγσγείν. 

 
ηφρνο καο ζηελ αξρηθή απηή πεξίνδν -ε νπνία είλαη θαη ε πην ζεκαληηθή- ε πξνζαξκνγή ηνπο 
ζηε ζρνιηθή δσή, ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηνπο θαλφλεο πνπ ηε δηέπνπλ, ε έληαμή ηνπο ζηελ 
νκάδα θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε απηή, ε απηνλνκία θαη ε απηνεμππεξέηεζή .  
Οη απαηηήζεηο ζην λεπηαγσγείν είλαη δηαθνξεηηθέο απ’ φηη ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. Μνινλφηη ην 
πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ κπνξεί λα είλαη πην επέιηθην απφ ηνπ δεκνηηθνχ, είλαη  
νξγαλσκέλν θη έρεη ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Ζ πξνζαξκνγή επνκέλσο ηνπ 
παηδηνχ ζην πξψην «ζρνιηθφ πεξηβάιινλ» απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα πξφθιεζε φπνπ 
«δνθηκάδεηαη» ε λνεηηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ σξηκφηεηα. 
 

Όραμα μας 

 Έλα ζρνιείν φπνπ πξνζδνθνχκε θαη επειπηζηνχκε λα πξνθαιεί ηελ επράξηζηε δηάζεζε 
θαη ην θέθη ησλ παηδηψλ. 

 Έλα ζρνιείν φπνπ ε απξφζθνπηε θαη νξγαλσκέλα αλαδπφκελε γλψζε ζέινπκε λα 
αληηκεησπίδεηαη σο ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά θαιχηεξα ηνλ θφζκν 
πνπ ηα πεξηβάιιεη.  

 Έλα ζρνιείν πνπ ηα παηδηά ζέινπκε λα αγαπήζνπλ ηδηαίηεξα αιιά θαη ηελ αγάπε ηνπο 
απηή λα κπνξέζνπλ λα ηε κεηαθέξνπλ θαη ζε ζαο ηνπο γνλείο ηνπο. 

 Έλα ζρνιείν πνπ νη καζεηέο καο εχινγα κέρξη ζηηγκήο νλφκαζαλ «ζπηηνζρνιείν». 

 

Σασηόηηηα   
Σν Νεπηαγσγείν Λνπηξψλ Τπάηεο βξίζθεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηεο Οίηεο, θαη εμππεξεηεί 

καζεηέο απφ 17 ρσξηά θαη νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πνιινί καζεηέο 
εμππεξεηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο απφ θαη πξνο ην ζρνιείν κε ιεσθνξεία ηνπ ΚΣΔΛ θαη 
ηαμί, βάζεη ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ πιεπξάο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη 
αλαδφρσλ θαηφπηλ δηαγσληζκψλ. 
Απνηειείηαη απφ 1 ηκήκα Τπνρξεσηηθνχ Πξστλνχ Χξαξίνπ: 

 Τπεύθσνη Νηπιαγφγός και Προχζηαμένη : θα Γακαζηηψηε Λίλα 

 Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 ζην δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ αλήθεη θαη ε θα Νηάιια 
Αηθαηεξίλε ΠΔ 25 (ΔΔΠ/ΔΒΠ). 

 Καζήθνληα θαζαξηζκνχ έρεη (βάζεη ζχκβαζεο κε ηε Γεκνηηθή Αξρή) ε θα Κνπθνθψζηα 
Δπαγγειία. 



 Άρθρο 1. Βαζικές αρτές και ζηότοι ηοσ Δζφηερικού Κανονιζμού Λειηοσργίας  

Ο Καλνληζκφο, πεξηιακβάλεη φξνπο θαη θαλφλεο, θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, 
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, γηα φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, έηζη ψζηε λα 
δηακνξθψλεηαη ζην ζρνιείν έλα παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ θιίκα πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 
απξφζθνπηε, κεζνδηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Σαπηφρξνλα νη δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αληηκεησπίδνληαη απφ ηα 
κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο σο πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο βειηίσζεο, αλάπηπμεο θαη 
ελδπλάκσζεο παηδαγσγηθψλ, δηδαθηηθψλ, θαη άιισλ πξαθηηθψλ. 

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Καλνληζκνχ είλαη νη καζεηέο/καζήηξηεο λα δηακνξθψζνπλ ηελ 
πξνζσπηθφηεηά ηνπο, λα δηαπαηδαγσγεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 
αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ βαζηθφ θαη θπξίαξρν ξφιν ζηε καζεζηαθή 
δηαδηθαζία θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ δεμηφηεηεο δσήο, φπσο ε δεκηνπξγηθφηεηα, ν 
απηνέιεγρνο, ε ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο, ε ζπλεξγαζία, ε ελζπλαίζζεζε, ε αιιειεγγχε, ν 
ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε αιιεινθαηαλφεζε, ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ν ζεβαζκφο 
φισλ ζε θνηλνχο ζπκθσλεκέλνπο θαλφλεο, ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, ε πξνζηαζία ηεο 
πγείαο, θαζψο θαη ε εδξαίσζε ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. 

Μέζσ ησλ ζπκθσλεκέλσλ αξρψλ/θαηεπζχλζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, 
επηδηψθεηαη: 

 Να εμαζθαιίδεηαη έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηπρία ην 
εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ε απξφζθνπηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ 
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Να αλαπηχζζεηαη θαηάιιειν θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ/ηεο 
θάζε καζεηή/καζήηξηαο αιιά θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 Να δηαζθαιίδεηαη ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο. 

 Να δεκηνπξγείηαη πιαίζην ζπλζεθψλ γηα νπζηαζηηθή κάζεζε θαη εξγαζία. 
 

 Άρθρο 2. Λειηοσργία ηοσ τολείοσ  

I. Διδακηικό υπάπιο 
Η έλαξμε, ε ιήμε, ε δηάξθεηα καζεκάησλ ηνπ ππνρξεσηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηα 
δηαιείκκαηα,  ρξόλνο δηδαζθαιίαο θάζε δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαζώο θαη ε έλαξμε θαη ε 
ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο θαζνξίδνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο     θαη απνθάζεηο ηνπ 
ΥΠΑΙΘ. Αλαθνηλώλνληαη ζηνπο γνλείο θαη καζεηέο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθώλ θαη 
νπσζδήπνηε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο θαη αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ζρνιείνπ αιιά θαη ζηνλ εμσηεξηθό πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. 

 Ζ ππνδνρή ησλ καζεηψλ γίλεηαη απφ ηηο 8.15- 8.30 π.κ. θαη ε έλαξμε ηνπ σξνιφγηνπ 
πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ μεθηλά κε ηελ ππνδνρή ησλ καζεηψλ.  

  Δίλαη ζεκαληηθφ ε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ θαη ε απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ πξνζέιεπζεο 
πξνθεηκέλνπ λα κε δηαηαξάζζεηαη ε αξκνληθή πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη φινη νη 
καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ κε ηελ ίδηα ραξά θαη φξεμε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο εμ αξρήο.   

Καηά ηελ ψξα ησλ πξσηλψλ δξαζηεξηνηήησλ (ξνπηίλεο) πξαγκαηνπνηείηαη πξσηλή 
πξνζεπρή ζην ρψξν ηεο παξενχιαο. Γηα ηελ ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ καζεηψλ 
αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα παγθφζκηα ζπλήζεηα ζπγθέληξσζεο θαη επρήο γηα ηε ζπλέρεηα 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κέξαο.  

 Ζ ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ γίλεηαη ζηηο 13.00 κ.κ. βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
θαη απνθάζεσο ηνπ ΤΠΑΗΘ. 

ην ζρνιηθφ καο ζπγθξφηεκα (ζην νπνίν ζπζηεγαδφκαζηε κε ην Γεκνηηθφ ρνιείν 
Λνπηξψλ Τπάηεο) ππάξρεη κία πφξηα εηζφδνπ- εμφδνπ ησλ καζεηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ 



ε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξνο 
απνθπγή ζπλσζηηζκνχ θαη ηπρφλ πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ηδίσο γηα ηα παηδηά κηθξφηεξεο 
ειηθίαο. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ είλαη κεηαθεξφκελνη καζεηέο/-ηξηεο κε 
ΚΣΔΛ θαη ηαμί, επνκέλσο είλαη ζεκαληηθή ε έγθαηξε απνρψξεζε ησλ καζεηψλ ψζηε λα 
παξαδνζνχλ εγθαίξσο ζηνπο ζπλνδνχο πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζνχλ ζηα νρήκαηα κε 
αζθάιεηα πξηλ ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πνπ είλαη 13.15 κ.κ.   

 Οη ππεχζπλνη ζπλνδνί αιιά θαη γνλείο/ θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ πνπ δελ κεηαθέξνληαη 
πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα παξαιακβάλνπλ 
εγθαίξσο ηα λήπηα/πξνλήπηα αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ λα κεξηκλά ψζηε λα 
γίλεηαη ε απνρψξεζε βάζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Ζ πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ησλ καζεηψλ βάζεη ηνπ ΠΓ79/2017 θαη φισλ ησλ 
θείκελσλ δηαηάμεσλ είλαη επζχλε ησλ γνλέσλ/ θεδεκφλσλ/ ζπλνδψλ έσο ηελ είζνδν ηεο 
ηάμεο (ππάξρεη απφζηαζε απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο) θαζψο 
δελ επηηξέπεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ λα αθήλεη ζηελ ηάμε καζεηέο ρσξίο 
επηηήξεζε. Έπεηηα νη γνλείο/ θεδεκφλεο απνρσξνχλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πξνζέιεπζεο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ δελ παξεπξίζθεηαη 
ρσξίο άδεηα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαλέλαο επηζθέπηεο. 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο πξνζέξρνληαη έγθαηξα γηα ηελ παξαιαβή ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
καζεηξηψλ, παξακέλνπλ έμσ απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα παξεκπνδίδνπλ ηε 
δηαδηθαζία απνρψξεζεο.  

Κάζε θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζέιεπζε ησλ ζπλνδψλ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη 
παξεκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Ζ ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ δελ ζεκαίλεη θαη ιήμε ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, επνκέλσο είλαη ζεκαληηθή ε απξφζθνπηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο 
κνλάδαο κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ ηδηαίηεξα δε γηα ηε δηθή καο ζρνιηθή κνλάδα πνπ 
είλαη κνλνζέζην. 

ε θακία πεξίπησζε δελ παξακέλεη παηδί κφλν ηνπ ζην πξναχιην. 

ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο/καζήηξηα πξνζέξρεηαη ή απνρσξεί ζπζηεκαηηθά θαη ρσξίο 
αηηηνινγία κε θαζπζηέξεζε, θαη δεκηνπξγείηαη αλαζηάησζε ζην παηδαγσγηθφ έξγν ηεο 
ηάμεο, θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα πεηζζνχλ νη γνλείο, λα θαηαλνήζνπλ ην 
πξφβιεκα θαη λα ιπζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. 

 Αλ παξφια απηά δελ γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ηνπο γνλείο/ θεδεκφλεο ε ππνρξέσζή ηνπο 
λα ζέβνληαη ηνπο θαλφλεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ιακβάλνληαη φια ηα 
απαξαίηεηα πεξαηηέξσ δηνηθεηηθά κέηξα πέξαλ απηψλ πνπ ην ζρνιείν κπνξεί λα θάλεη 
ρξήζε, φπσο αλαθνξά ζηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ αξκφδηα 
πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαη ηέινο πξνο ηηο Δηζαγγειηθέο Αξρέο. 

 ε πεξηπηψζεηο δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ην ζρνιείν δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηε 
δηαδηθαζία πξνζέιεπζεο/απνρψξεζεο ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην ε έθζεζε γνλέσλ θαη 
καζεηψλ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο δίρσο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ 
έπεηηα απφ ελεκέξσζε ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο αξκφδηαο 
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (Σκήκα Παηδείαο). 

Πξφσξε πξνζέιεπζε ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ δελ πξνβιέπεηαη θαζψο ε έλαξμε 
ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ζπκπίπηεη ζηηο 8.15 π.κ.  

Γελ πξνβιέπεηαη πξφσξε ππνδνρή θαζψο δελ ιεηηνπξγεί νινήκεξν ηκήκα, επνκέλσο δελ 
ππάξρεη πξνζσπηθφ φπνπ αλαιακβάλεη ηε θχιαμε ησλ καζεηψλ νη νπνίνη πξνζέξρνληαη 



λσξίηεξα ζην ζρνιείν. Απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ γνλέα/ θεδεκφλα/ ζπλνδνχ ε 
επζχλε πξνζέιεπζεο ηνπ καζεηή.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ε νκαιή 
πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ δχλαηαη λα εθαξκφδεηαη επέιηθην σξάξην παξακνλήο ζην 
Νεπηαγσγείν θαηά ηηο πξψηεο δχν εβδνκάδεο ιεηηνπξγίαο (παξ. 7, άξζξν 2, Π.Γ. 79/2017) 
γηα φζα παηδηά έρνπλ ηελ αλάγθε ηεο νκαιήο πξνζαξκνγήο ζην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. 
Οη γνλείο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθφ /Πξντζηακέλε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 
παηδαγσγηθψλ ρεηξηζκψλ ηφζν ζην ζπίηη φζν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ 
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπκε ηελ κεηάβαζε ηνπ καζεηή/ηξηαο απφ ηελ νηθνγέλεηα ζην 
Νεπηαγσγείν. 

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε κεηαθνξά σξαξίνπ εξγαζίαο ζε απνγεπκαηηλέο ψξεο γηα ηελ 
πινπνίεζε ενξηαζηηθψλ, ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ έσο δχν θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ζρνιηθνχ έηνπο γηα ηελ νπνία ελεκεξψλνληαη ν πληνληζηήο/πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ 
Έξγνπ θαη ν Γηεπζπληήο/Γηεπζχληξηα Δθπαίδεπζεο (άξζξν 16, παξ. 10 Π.Γ. 79/2017). 

Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ αιιά θαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ε είζνδνο ηνπ ζρνιείνπ θιείλεη ζηηο 8:30 ψζηε λα κελ παξαθσιχεηαη ην 
παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ.  

Καλέλα άηνκν πιελ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε κπνξεί λα παξακέλεη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 
ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, αλεμάξηεηα αλ ηνπο έρεη δηαηεζεί ή φρη 
εηδηθφο ρψξνο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ. 79/2017 (ΦΔΚ 
109/η.Α/1-8-17, άξζ. 18,Α,2. 

Γηα πεξηπηψζεηο επηθνηλσλίαο θαηά ηηο ψξεο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ππάξρεη εμσηεξηθφ 
θνπδνχλη αιιά θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ πνπ είλαη αλαξηεκέλνο ζηνλ εμσηεξηθφ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ έμσ απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνρσξνχλ απφ ην ζρνιείν πξηλ 
ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ.  

Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε έθηαθηεο απνρψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ 
(π.ρ. αζζέλεηα), ελεκεξψλεηαη ν γνλέαο/θεδεκφλαο γηα λα πξνζέιζεη ζην ρνιείν θαη λα 
ζπλνδεχζεη ην παηδί ζην ζπίηη ηνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ έληππν 
(ππεχζπλε δήισζε).  

Δάλ θάπνηνο γνλέαο/θεδεκφλαο ρξεηαζηεί, γηα εηδηθφ ιφγν λα πάξεη ην παηδί ηνπ πξηλ ηε 
ιήμε ησλ καζεκάησλ, ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο ηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ θαη 
λα ζπκπιεξψζεη ζρεηηθφ έληππν φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη ιφγνη (ππεχζπλε δήισζε). 

Οη καζεηέο θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ηάμε, ηαθηνπνηνχλ νη ίδηνη ηα πξάγκαηά ηνπο 
(ηζάληεο, κπνπθάλ θιπ) ζε ζέζεηο πνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο θαη έρνπλ ελεκεξσζεί απφ 
ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

ε πξνθαζνξηζκέλν δε ζεκείν αθήλνπλ ηα παπνχηζηα ηνπο θαη θνξάλε παληνθιάθηα ηα 
νπνία έρνπλ θέξεη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο γνλείο/ θεδεκφλεο.  

Κάζε καζεηήο ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θέξλεη ζην ζρνιείν έλα θνπηάθη κε κία 
πξφζζεηε αιιαμηά ξνχρσλ ψζηε λα κπνξεί λα αιιάμεη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί (π.ρ. 
ηδξψζεη, ιεξσζεί θιπ) ε νπνία θαη απνζεθεχεηαη ζε ληνπιάπα ηνπ ζρνιείνπ θαη 
αλαλεψλεηαη αλά επνρή. 

 
Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 ιφγσ φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη 

ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα απνθπγή δηαζπνξάο ηνπ COVID-19  κεηά απφ 
ζπδήηεζε θαη κειέηε φισλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ ελαιιαθηηθψλ, αλάκεζα ζην ζχιινγν 
δηδαζθφλησλ ηνπ ζπζηεγαδφκελνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηνπ 



λεπηαγσγείνπ, απνθαζίζηεθε- πξνο απνθπγή ζπλσζηηζκνχ- ε ππνδνρή ησλ καζεηψλ λα 
γίλεηαη ρσξίο ηελ είζνδν γνλέσλ, θεδεκφλσλ, ζπλνδψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο αιιά έμσ ζηελ θεληξηθή είζνδν, ηεξψληαο απνζηάζεηο αζθαιείαο θαη 
έπεηηα απφ ηελ είζνδν ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ φπνπ έρνπλ έλαξμε δηδαθηηθνχ 
σξαξίνπ ζηηο 8.15 π.κ. 

 ηελ είζνδν ππάξρεη κέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φπνπ ππνδέρεηαη ηα παηδηά 
θαη ηα ζπλνδεχεη ζηελ ηάμε θαηά νκάδεο (ηξελάθη/ζεηξά) ηεξψληαο φινπο ηνπο θαλφλεο 
αηνκηθήο πγηεηλήο (κάζθα, ρξήζε αληηζεπηηθνχ, απνζηάζεηο θιπ). 

II. Ωπολόγιο Ππόγπαμμα ηος Σσολείος 

Σν Νεπηαγσγείν εθαξκφδεη ην Χξνιφγην Πξφγξακκα, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηηο 
εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΑΗΘ θαη εμεηδηθεχεηαη απφ ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ κε επζχλε ηεο 
Πξντζηακέλεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Πξντζηάκελν 
εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 Οη γνλείο/ θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη έγθαηξα γηα πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο 
αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζην Χξνιφγην Πξφγξακκα (π.ρ ζπλεθπαίδεπζε, πινπνίεζε 
δξάζεσλ εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ ή πξνβιεπφκελεο επίζθεςεο αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ 
πινπνίεζε δξάζεσλ θιπ). 

3. τολική και Κοινφνική Εφή  

Ι. Εγγπαθέρ- Μεηεγγπαθέρ- Φοίηηζη 

ην λεπηαγσγείν εγγξάθνληαη δχν (2) ειηθίεο λεπίσλ. Ζ πξψηε ειηθία (λήπηα) 
πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ 
ειηθία πέληε (5) εηψλ, γηα ηα νπνία ε θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ δεχηεξε ειηθία 
(πξνλήπηα) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο 
ζπκπιεξψλνπλ ειηθία ηεζζάξσλ (4) εηψλ. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 νη εγγξαθέο 
ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ αξρηθά γίλνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο: 
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

Οη κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ/ -ηξηψλ απφ θαη πξνο ην ζρνιείν καο γίλνληαη χζηεξα απφ 
αίηεζε ησλ γνλέσλ/ θεδεκφλσλ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη ζχκθσλα κε 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέρξη ηελ 30ε Απξηιίνπ ηνπ εθάζηνηε ζρνιηθνχ έηνπο. 

χκθσλα κε ην Π.Γ. 79/2017 ε ζρνιηθή ρξνληά γηα ηνπο καζεηέο αξρίδεη ζηηο 11 
επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 15 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζηα Νεπηαγσγεία είλαη ππνρξεσηηθή θαη 
επνπηεχεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ν νπνίνο/ε νπνία θαηαγξάθεη ηηο 
θαζεκεξηλέο απνπζίεο θαη απφ ηελ Πξντζηακέλε πνπ ηηο θαηαρσξεί ζην πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα ηνπ ΤΠΑΗΘ (myschool). 

 Ζ ειιηπήο θνίηεζε θαη κάιηζηα ρσξίο ζνβαξφ ιφγν, δπζρεξαίλεη ηφζν ην ζρνιηθφ 
έξγν φζν θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ. Σελ νπζηαζηηθή αιιά θαη ηελ ηππηθή 
επζχλε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηελ πνιηηεία γηα ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ, θέξνπλ θαηά 
ην λφκν νη γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο. 

Καηά ηελ εκέξα απνπζίαο ηνπ καζεηή/ ηεο καζήηξηαο νη γνλείο ελεκεξψλνπλ 
ηειεθσληθά θαη έγθαηξα ηελ Πξντζηακέλε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ απνπζία. 

χκθσλα κε ηνλ ππ. Αξηζκ. Ν. 4610 (ΦΔΚ 70/η. Α΄/7-5-19) ν νπνίνο πξνζζέηεη ηελ 
παξάγξαθν 5 ζην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ. 79/2017: «Αλ νη απνπζίεο ηνπ καζεηή ππεξβαίλνπλ 
ηηο εθαηό (100) αλά δηδαθηηθό έηνο, ε βεβαίσζε θνίηεηεο γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ 
Γεκνηηθνύ ρνξεγείηαη κε απόθαζε ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από 
ζύκθσλε γλώκε ηνπ Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ Νεπηαγσγώλ. Σε αληίζεηε 
πεξίπησζε ν καζεηήο/ -ηξηα επαλαιακβάλεη ηε θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν». 

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/


 
ΙΙ. Διακοπέρ, Απγίερ και Εοπηαζηικέρ Εκδηλώζειρ 
 
1. Σα λεπηαγσγεία δελ ιεηηνπξγνχλ ηηο αθφινπζεο εκέξεο θαη πεξηφδνπο: 

α) ηα άββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο,  

β) ηελ 28ε Οθησβξίνπ (εζληθή ενξηή),  

γ) απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 7 Ηαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ),  

δ) ηελ Καζαξά Γεπηέξα,  

ε) ηελ 25ε Μαξηίνπ (εζληθή ενξηή),  

ζη) απφ ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ (δηαθνπέο Πάζρα),  

ε) ηελ 1ε Μαΐνπ,  

ζ) ηελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο,  

η) απφ 22 Ηνπλίνπ κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο) θαη  

ηα) ηελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Πνιηνχρνπ ηεο έδξαο ηνπ ζρνιείνπ (21 Μαΐνπ, Αγίνπ 
Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο)  

 

2. Δνξηαζηηθέο εθδειψζεηο ζηα λεπηαγσγεία πξαγκαηνπνηνχληαη:  

α) ζηηο 27 Οθησβξίνπ γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 28εο Οθησβξίνπ, εκέξα θαηά 
ηελ νπνία ηηκάηαη θαη ε ειιεληθή ζεκαία. ε πεξίπησζε πνπ ε 28ε Οθησβξίνπ είλαη Κπξηαθή 
ή Γεπηέξα, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή. 

β) ζηηο 24 Μαξηίνπ γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ. ε πεξίπησζε πνπ 
ε 25ε Μαξηίνπ είλαη Κπξηαθή ή Γεπηέξα, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε 
Παξαζθεπή,  

γ) ζηηο 17 Ννεκβξίνπ γηα ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ, ηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα θαη ηελ 
Δζληθή Αληίζηαζε. Όηαλ ε 17ε Ννεκβξίνπ είλαη άββαην ή Κπξηαθή, νη ενξηαζηηθέο 
εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή,  

3. Δπ’ επθαηξία ησλ ενξηψλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη εθθιεζηαζκφο θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ.  

4. Σν Νεπηαγσγείν καο ιακβάλεη κέξνο ζηηο παξειάζεηο θαη ζην γεληθφ ενξηαζκφ ησλ 
εζληθψλ θαη ηνπηθψλ ενξηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο. 
Οη ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί- ζπλνδνί ησλ καζεηψλ γηα ηηο αλσηέξσ εθδειψζεηο νξίδνληαη κε 
απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

 Καηά ηελ εκέξα ενξηαζκψλ νη καζεηέο/ καζήηξηεο έξρνληαη ζην ζρνιείν ζε θαζνξηζκέλε 
ψξα ψζηε ζπλνδεία ηεο εθπαηδεπηηθνχ/ Πξντζηακέλεο λα επηζθεθζνχλ ηνλ Ηεξφ Ναφ φπνπ 
ηειείηαη δνμνινγία θαη κεηά ην πέξαο απηήο, πξνρσξνχλ ζε θαηάζεζε ζηεθάλνπ θαη 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξέιαζε καδί κε ην ζπζηεγαδφκελν Γεκνηηθφ ρνιείν. 

ε πεξίπησζε δε θαθνθαηξίαο, ηνπο καζεηέο/ καζήηξηεο ζπλνδεχνπλ ζηνλ Ηεξφ Ναφ νη 
γνλείο/ θεδεκφλεο.  

Όζνη καζεηέο δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ πξνζέξρνληαη- κε επζχλε ησλ γνλέσλ/ 
θεδεκφλσλ- κεηά ηνλ εθθιεζηαζκφ. 

Μεηά ην πέξαο θαη ηεο παξέιαζεο νη γνλείο παξαιακβάλνπλ ηα παηδηά ζε πξνθαζνξηζκέλν 
ζεκείν απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. 

Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ (κε απφθαζή ηνπ ή Πξάμεο Πξντζηακέλεο) θαζνξίδεη ηε ρξνληθή 



δηάξθεηα (εληφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ) θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ενξηαζκνχ εζληθψλ επεηείσλ, 
ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ θαη άιισλ παηδαγσγηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ.  

Οη ενξηαζκνί πνπ γίλνληαη παξνπζία γνλέσλ είλαη ε Υξηζηνπγελληάηηθε Γηνξηή θαη ν 
ενξηαζκφο ηεο 25εο Μαξηίνπ 1821. 

Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 ιφγσ COVID-19 δελ πξαγκαηνπνηνχληαη (θαηφπηλ 
ζρεηηθψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ) ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο παξνπζία γνλέσλ. 

 
 
ΙΙΙ. Σσολικοί σώποι 

Κνηλφο ζηφρνο φισλ είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. 

 Ο ζεβαζκφο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ηηο ππνδνκέο, ηνλ εμνπιηζκφ 
αιιά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε φισλ ησλ 
κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Με ην ίδην ζθεπηηθφ ππάξρεη θξνληίδα γηα ηελ ηάμε θαη ηελ θαιαηζζεζία ζηηο ζρνιηθέο 
αίζνπζεο, θαζψο είλαη ν ηδηαίηεξνο ρψξνο, φπνπ παξακέλνπλ θαη εξγάδνληαη 
καζεηέο/καζήηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο ψξεο. Φξνληίδα φισλ είλαη λα δηαηεξνχληαη νη 
ρψξνη θαζαξνί. πκβνιή ζε απηφ έρεη θαη ε ππεχζπλε θαζαξηφηεηαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

Οη καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ κνηξάδνληαη εμίζνπ ηελ αίζνπζα ζηελ νπνία γίλεηαη ε 
πξστλή νινκέιεηα ηεο ηάμεο, νη ξνπηίλεο αιιά θαη νξγαλψλεηαη ην πξφγξακκα ηεο εκέξαο 
βάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ.  

 ηελ ίδηα αίζνπζα ππάξρνπλ ηα ηξαπέδηα εξγαζίαο, νη γσλίεο ηεο ηάμεο φπνπ γίλνληαη 
νξγαλσκέλεο αιιά θαη ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

ηα ηξαπέδηα βάζε ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ παίξλνπλ ην δεθαηηαλφ ηνπο, φπνπ 
κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ φινη καδί, αλαιακβάλνληαο ηηο ππεπζπλφηεηέο ηνπο σο κέιε 
νκάδσλ ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο εηνηκάδνληαη γηα ην δηάιεηκκα ηεο εκέξαο. 

 Ο πξναχιηνο ρψξνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο είλαη πνιχ κεγάινο κε πιήζνο δέληξσλ αιιά 
θαη κεγάιεο πιαθφζηξσηεο απιήο, ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα παηρλίδη, ειεχζεξν θαη 
νξγαλσκέλν αιιά θαη άπεηξεο δπλαηφηεηεο επαθήο κε ηε θχζε.  

Ζ έμνδνο ζηελ απιή γίλεηαη απφ ηελ έηεξε πφξηα ηεο ηάμεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζην 
γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηελ απιή.  

Ζ  ηάμε πεξηζηνηρίδεηαη απφ αχιεην ρψξν νπφηε κπνξνχκε θάιιηζηα λα  νξγαλψζνπκε 
δξαζηεξηφηεηεο ζρεδφλ ζε φιν ην ρψξν.  

Σν ζρνιείν καο ζπζηεγάδεηαη κε ην Γεκνηηθφ, ππάξρεη άκεζε ζπλελλφεζε γηα ην 
δηακνηξαζκφ ηεο απιήο ψζηε λα γίλεηαη απξφζθνπηα ην δηάιεηκκα αιιά θαη ηα καζήκαηα 
θπζηθήο αγσγήο  ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ.  

Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2020- 2021 θαη ηεξψληαο φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη απνθπγήο 
δηαζπνξάο ηνπ COVID-19, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΤΠΑΗΘ θαη ηνπ ΔΟΓΤ ν ρξφλνο 
αιιά θαη ν ρσξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ δηαιείκκαηνο έγηλε κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην 
χιινγν Γηδαζθφλησλ ηνπ Γεκνηηθνχ.  

Γηα ην ιφγν απηφ ην δηάιεηκκα ιακβάλεη ψξα κεηά ηηο 10.30 π.κ. ψζηε νη καζεηέο ηεο 
δηπιαλήο ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ λα έρνπλ κάζεκα, νξηνζεηείηαη ν ρψξνο πνπ καο αληηζηνηρεί 
κε θψλνπο θαη είλαη ν ρψξνο πνπ πεξηβάιιεη άκεζα ηε ζρνιηθή ηάμε. 

 Ο ρξφλνο δε ηνπ δηαιείκκαηνο ζπκπίπηεη κε ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηάμεο απφ ηελ 
θαζαξίζηξηα γηα ιφγνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη θαζψο γίλεηαη δηακεξηζκφο ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηεο κε ην ζπζηεγαδφκελν Γεκνηηθφ, έρεη απνθαζηζηεί απφ θνηλνχ φηη ε 
ζπγθεθξηκέλε ψξα δελ εκπνδίδεη ηελ εξγαζία ηεο ζην Γεκνηηθφ.  

 



IV. Διάλειμμα 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο/καζήηξηεο βγαίλνπλ ζην πξναχιην, φπσο 

έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Χξνιφγην Πξφγξακκα. 

ε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο ην δηάιεηκκα γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε ή ζην κηθξφ 
ζηεγαδφκελν βεξαληάθη ηεο εηζφδνπ. 

Σν δηάιεηκκα είλαη ρξφλνο παηρληδηνχ θαη αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ φπνπ νη 
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αιιειεπηδξνχλ, παίδνπλ αξκνληθά θαη γηα νπνηνδήπνηε 
πξφβιεκα ή δπζθνιία αληηκεησπίδνπλ απεπζχλνληαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 
βξίζθνληαη ζην πξναχιην. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο δελ επηηξέπεηαη θαλέλαο αλήιηθνο ή ελήιηθνο λα 
παξαθνινπζεί, λα ζπλνκηιεί ή λα δίλεη αληηθείκελα ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ 
απφ ηα θάγθεια ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ. 

 
V. Σσολικό ππόγπαμμα 

Ζ θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ βήκα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ γηα ηε 
κάζεζε, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. Οη καζεηέο θαη καζήηξηεο 
παξαθνινπζνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
ζεβφκελνη ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο, φπσο θαη ην δηθαίσκα ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ζπκκαζεηξηψλ ηνπο 
γηα κάζεζε. 

Σα παηδηά καζαίλνπλ λα ζπλ-εξγάδνληαη, λα δεκηνπξγνχλ, λα αιιειεπηδξνχλ, λα 
απηελεξγνχλ θαη λα είλαη ππεχζπλα. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ γνλέσλ/θεδεκφλσλ θαη 
εθπαηδεπηηθψλ έρεη θνηλφ ζηφρν ηελ πγηή αλάπηπμε παηδηψλ κε νινθιεξσκέλε 
πξνζσπηθφηεηα. 

Καζψο νη καζεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 
εθκάζεζεο θαη εμάζθεζεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζψκαηφο ηνπο (π.ρ. ελνχξεζε) δίλεηαη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία αιιά θαη ρξφλνο ψζηε λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο ξνπηίλεο ηεο ηάμεο απφιπηα 
θαηαλνεηέο θαη εθαξκφζηκεο απφ φια ηα παηδηά.  

ηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο πινπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ  ηα 
παηδηά λα απνθηήζνπλ απηνλνκία ζηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο, ππελζπκίδεηαη ηαθηηθά ε 
αλαγθαηφηεηα επίζθεςεο ζηελ ηνπαιέηα θιπ.  

Γηα ιφγνπο ηδησηηθφηεηαο αιιά θαη πξνζηαζίαο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 
ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο δελ αιιάδεη ην παηδί ν/ε εθπαηδεπηηθφο αιιά εληζρχεη 
ππνζηεξηθηηθά ην παηδί. ε θάζε πεξίπησζε ην παηδί αιιάδεη κφλν ηνπ ζηελ ηνπαιέηα κε 
ξνχρα πνπ έρεη ην ζρνιείν πξνκεζεπηεί απφ ηνπο γνλείο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο 
ρξνληάο.  

θνπφο θαη ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε πξνζσπηθή  ελδπλάκσζε  ησλ παηδηψλ θαη 
θπξίσο ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη απηνδηαρείξηζεο ησλ παηδηψλ πνπ είλαη 
θαίξηαο ζεκαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ειηθηαθφ ζηάδην.   

Πεπιπηώζειρ εθαπμογήρ ΕξΑΕ 

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη ηδηαίηεξα γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 εθφζνλ 
παξακέλεη ν θίλδπλνο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ην ζρνιείν καο, φπσο φιεο νη 
ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ππνρξενχηαη λα 
παξέρεη ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε καζεηέο πνπ δελ δχλαληαη 
λα παξαθνινπζήζνπλ κε θπζηθή παξνπζία ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

χκθσλα κε εηζήγεζε ηνπ ΗΔΠ, ε δηάξθεηα ηνπ εμ απνζηάζεσο καζήκαηνο ζπληζηάηαη λα 
είλαη απφ 30 έσο θαη 45 ιεπηά, ελψ ν αξηζκφο καζεηψλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 



κέγηζην αξηζκφ θπζηθνχ ηκήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

Ζ ζχγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξέρεηαη:  

α) ηνπο καζεηέο/ηξηεο φηαλ ε ζρνιηθή κνλάδα ηειεί ζε θαζεζηψο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο 
ή απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο, σο κέηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, θαη 
γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα παξακέλεη ζε απηφ ην θαζεζηψο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ, κε αλάινγε 
ηήξεζε ησλ κέρξη ζήκεξα ηζρπνπζψλ νδεγηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

β) ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φηαλ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ήηνη δελ ηειεί ζε 
θαζεζηψο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίνη δελ δχλαληαη λα 
παξαθνινπζήζνπλ κε θπζηθή παξνπζία ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Οδεγίεο πινπνίεζεο ηεο ΔμΑΔ δίλνληαη ζηνπο γνλείο κε θάζε πξφζθνξν κέζν πξηλ ηελ 
έλαξμή ηεο. 

 
VI. Σςμπεπιθοπά - Δικαιώμαηα – Υποσπεώζειρ 

 
Η Πποφζηαμένη 

 πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ  δηδαζθνπζψλ 
θαη ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζρνιείνπ. 

 Δλεκεξψλεη ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ηηο 
εγθπθιίνπο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ θαη ηηο 
αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

 Λακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε παηδαγσγηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ, ηελ θαιή 
ρξήζε ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, ζε 
πεξίπησζε θζνξάο. 

 Δίλαη ππεχζπλε, καδί κε ηηο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη αηζζεηηθή ησλ 
ρψξσλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο 
ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ. 

 Έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν, γηα ηελ αλάπηπμε 
αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

 Ζ προζδοκία ηοσ ζτολείοσ μας είναι να γίνοσμε η αλλαγή ποσ περιμένοσμε. Γηα 
ην ιφγν απηφ δίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εμσζηξέθεηα ηνπ ζρνιηθνχ γίγλεζζαη  κε 
ηε ζπλδξνκή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, δηνηθεηηθνχ 
πξνζσπηθνχ, γνλέσλ/ θεδεκφλσλ θαη επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

Οι εκπαιδεςηικοί 

 Δθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο 
ζηφρνπο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη κέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 
πνιηηηθήο θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ηειερψλ ηεο Δθπαίδεπζεο. 

 Πξνεηνηκάδνπλ θαζεκεξηλά θαη νξγαλψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 
εθαξκφδνληαο ζχγρξνλεο θαη θαηάιιειεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, κε βάζε ηηο αλάγθεο 
θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ. 

 πλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο, ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, 
θαιιηεξγνχλ θαη εκπλένπλ ζ’ απηνχο, θπξίσο κε ην παξάδεηγκά ηνπο, δεκνθξαηηθή 
ζπκπεξηθνξά. 

 Μεξηκλνχλ γηα ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλερνχο θαη 



ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, θαη ηνπο 
ελεκεξψλνπλ γηα ηε θνίηεζε, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 Φξνληίδνπλ γηα ηελ πξφνδν φισλ ησλ καζεηψλ /καζεηξηψλ ηνπο θαη ηνπο πξνζθέξνπλ 
παηδεία δηαλνεηηθή, εζηθή θαη θνηλσληθή. 

 πκβάιινπλ ζηελ εκπέδσζε ελφο ήξεκνπ, ζεηηθνχ, ζπλεξγαηηθνχ, ζπκπεξηιεπηηθνχ, 
επνηθνδνκεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

 Δλδηαθέξνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα 
θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ πξφνδν θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ηνπο θαη 
πηνζεηνχλ θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ πηζαλά 
πξνβιήκαηα. 

 Δλζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαη 
ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ην ζρνιείν θαη θαιιηεξγνχλ 
ηηο αξρέο θαη ην πλεχκα αιιειεγγχεο θαη ζπιινγηθφηεηαο. 

 πλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ 
νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζψο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο φηαλ 
ππάξρεη ην αλάινγν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ε αλάινγε ζπλζήθε/ αλάγθε θάζε 
ρξνληάο. 

 πλεξγάδνληαη κε ηελ Πξντζηακέλε, ηνπο γνλείο θαη ηα αξκφδηα ηειέρε Δθπαίδεπζεο 
γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, 
ζεβφκελνη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ. 

 Αλαλεψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο 
ηφζν κέζσ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο, πνπ παξέρνληαη ζεζκηθά απφ ην 
ζχζηεκα ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη κέζσ ηεο ελδνζρνιηθήο 
επηκφξθσζεο ή θαη ηεο απηνεπηκφξθσζεο. 

Όια ηα πξναλαθεξφκελα ηζρχνπλ ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα σο 1/Θ Νεπηαγσγείν. 
Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη εθπαηδεπηηθφο, πξντζηακέλε θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 
αθνξνχλ ζε έλα άηνκν. Σπρφλ Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ/ Δηδηθφ Βνεζεηηθφ 
Πξνζσπηθφ/ ρνιηθφ Ννζειεπηή θιπ αθνξά έπεηηα απφ αλάγθε/ αίηεζε/ έγθξηζε θαη 
δπλαηφηεηα δηάζεζεο ηελ εθάζηνηε ζρνιηθή ρξνληά ηεξψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο 
δηαδηθαζίεο θαη θείκελεο δηαηάμεηο.  

 
Οι μαθηηέρ/μαθήηπιερ 

 Δπηδεηθλχνπλ ηνλ νθεηιφκελν ζεβαζκφ ζε ζπκκαζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, ζρνιηθή 
πεξηνπζία (παηρλίδηα, έπηπια, εγθαηαζηάζεηο θιπ), θαη ζρνιηθή θνηλφηεηα ελ γέλεη 
αλεμαξηήησο εζληθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, θπιεηηθνχ, ζσκαηηθνχ ή άιινπ θνηλσληθνχ 
πξνζδηνξηζκνχ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο, ζπκκεηέρνπλ 
ελεξγά  ζπλδηακνξθψλνληαο ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 πληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ε πξαθηηθή λα θέξλνπλ ηα παηδηά πνιχηηκα ή επηθίλδπλα 
πξάγκαηα απφ ην ζπίηη (θνζκήκαηα ή αηρκεξά αληηθείκελα) ή πξάγκαηα πνιχηηκα θαη 
ζεκαληηθά γηα ηα ίδηα (παηρλίδηα) θαζψο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ αηπρήκαηα θαη ηπρφλ 
παξεμεγήζεηο πνπ ζα ηα επηβαξχλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά. 

  Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ κεηά απφ ζπλελλφεζε θαη πξνγξακκαηηζκφ λα νξίζνπλ εκέξα 
φπνπ φινη κπνξνχλ λα θέξνπλ θάηη πξνζσπηθφ γηα λα ην παξνπζηάζνπλ (π.ρ. βηβιίν, 
ινχηξηλν) γηα ηα νπνία ζα έρνπλ νξίζεη θαη ηνπο θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη 
δηαρείξηζεο. 



 Απεπζχλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθνχο  θαη δεηνχλ ηε βνήζεηά ηνπο, γηα θάζε πξφβιεκα 
πνπ ηνπο απαζρνιεί θαη ηνπο δεκηνπξγεί εκπφδην ζηε ζρνιηθή δσή. 

 Πξνζπαζνχλ λα ιχλνπλ ηηο αληηζέζεηο ή δηαθσλίεο κε δηάινγν. ε πεξηπηψζεηο πνπ 
γίλνληαη απνδέθηεο ή παξαηεξεηέο βίαηεο ιεθηηθήο, ςπρνινγηθήο ή θαη ζσκαηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο, ελεξγνχλ άκεζα θαη αθνινπζνχλ ηα παξαπάλσ βήκαηα: 

1. πδεηνχλ άκεζα θαη εηξεληθά κε φπνηνλ έρνπλ δηαθνξά. 

2. Απεπζχλνληαη ζηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ηκήκαηνο. 

3. Απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ  Νεπηαγσγείνπ. 

 
Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΓΔΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΑΠΟΓΔΚΣΖ ΚΑΜΗΑ ΜΟΡΦΖ ΒΗΑ 

(ζφμαηική, λεκηική, υστολογική). 
 
Σν ζχλζεκα ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη «ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ ΔΗΜΑΣΔ ΠΑΝΣΑ ΠΗΟ ΓΤΝΑΣΟΗ». 

 πκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε αεηθνξηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο ε αλαθχθισζε πιηθψλ. 

 ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη γηνξηέο αιιά θαη ζηηο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο εθηφο 
Νεπηαγσγείνπ αθνινπζνχλ ηνπο ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε 
επγέλεηα θαη εππξέπεηα. 

Σν ζρνιείν καο ζε θακία πεξίπησζε δελ εληζρχεη ηηκσξίεο, πνηλέο θιπ. Πάληα 
πξνηεξαηφηεηα είλαη πξσηίζησο ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, ε αξκνληθή ζπκβίσζε κεηαμχ 
ηνπο κέζα απφ νξηνζεηεκέλνπο θαη ζαθήο θαζνξηζκέλνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο θαλφλεο 
αιιά θπξίσο ε επράξηζηε εθπαίδεπζή ηνπο.  

Γηα ην ιφγν απηφ πάληα γίλεηαη δηεμνδηθή ζπδήηεζε πεξηζηαηηθψλ απνθιίλνπζαο 
ζπκπεξηθνξάο, απφ θνηλνχ νξηνζέηεζε απηψλ θαη θπζηθά ελεκέξσζε γνλέα/ θεδεκφλα γηα 
πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία επίιπζεο ηέηνησλ ζεκάησλ.  

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ελεκεξψλνληαη απφ ην ρνιείν γηα ηελ φπνηα κε απνδεθηή 
ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ ζηελή ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-γνλέσλ/θεδεκφλσλ είλαη 
πάληα αλαγθαία. 

 Σν λεπηαγσγείν ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε βαζηθή αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ 

Γονείρ και κηδεμόνερ 

- Φξνληίδνπλ ψζηε ην παηδί λα έξρεηαη έγθαηξα θαη αλειιηπψο ζην ζρνιείν θαη λα 
ελεκεξψλνπλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. 

- Γηαβάδνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο, έληππεο ή ειεθηξνληθέο, ψζηε λα 
ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ. 

- πλεξγάδνληαη αξκνληθά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν κε ηελ εθπαηδεπηηθφ/ πξντζηακέλε ηνπ 
Νεπηαγσγείνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο. 

- Δλεκεξψλνπλ έγθαηξα θαη πξνζθνκίδνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα, αλ ππάξρνπλ, γηα θάζε 
εηδηθφ ζέκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο - ζέκαηα πγείαο, εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 
ηθαλφηεηεο ή αλάγθεο, ζέκαηα νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο - ηα νπνία 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επίδνζε, ηε θνίηεζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη 
δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ηνπ ζρνιείνπ. 

- Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 
εξγαζηψλ απφ πιεπξάο πξντζηακέλεο- θαζψο πξφθεηηαη γηα κνλνζέζην λεπηαγσγείν- λα 
ππάξρεη άκεζε αληαπφθξηζε απφ πιεπξάο γνλέσλ δηεθπεξαίσζεο ηπρφλ εθθξεκνηήησλ. 



Πρόληυη θαινομένφν Βίας και τολικού εκθοβιζμού 

 Ζ ζρνιηθή κνλάδα πξέπεη λα είλαη επλνκνχκελε νκάδα, γηα λα έρεη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 
λα απνηειεί γηα ηνπο καζεηέο παξάδεηγκα δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πξφηππν 
δεκνθξαηηθήο αγσγήο. 

Κάζε καζεηήο είλαη  κηα ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα θαη έρεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο, ηα δηθά ηνπ 
πξνβιήκαηα θαη ηε δηθή ηνπ ςπρνζχλζεζε, απηφ θαζηζηά εμαηξεηηθά δχζθνιν θαη 
πνιπζχλζεην ην έξγν ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ καζεηή. 

Παπαηήπηζη θαινομένυν 

ε περίπηφζη ποσ ηο παιδί/μαθηηής /ηρια 

 έξρεηαη ζην ζρνιείν παξακειεκέλν, βξψκηθν, ρσξίο θαγεηφ 

 έρεη ηδηαίηεξε έληαζε/παίδεη λεπξηθά θηλείηαη ζπλερψο 

 θάλεη άπξεπεο θηλήζεηο ζηνπο άιινπο 

 θάλεη ξηςνθίλδπλα πξάγκαηα/θαηαζηξέθεη παηρλίδηα 

 Μεξηθά παηδηά έρνπλ ηφζν ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ βάδνπλ ζε θίλδπλν ηελ 
αζθάιεηα ησλ άιισλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ εαπηψλ ηνπο. 

Θεσξνχκε φηη ηα παξαπάλσ θαηλφκελα είλαη πξφβιεκα-πξφθιεζε  ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  λα 

ην δηαρεηξηζηεί. 

Ανηιμεηώπιζη  

1. κειέηε ηνπ πξνθίι ηνπ καζεηή-νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ-θνηλσληθφο πεξίγπξνο-

ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

2. πξφγξακκα-ζρέδην δξάζεο  ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

 ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν δηδαζθφλησλ 

 ζε ζπλεξγαζία κε χιινγν γνλέσλ 

 ζε ζπλεξγαζία κε ΔΔ ΠΔ60 

 ζε ζπλεξγαζία κε ΚΔΤ 

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

ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ,  ην γεληθφηεξν ρνιηθφ 

θιίκα θαη  ε παηδαγσγηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 
 Γη’ απηφ ε/ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη: 

 λα παξαηεξεί, λα θαηαλνεί θαη λα εξκελεχεη ζσζηά θάζε πξφβιεκα πξνζαξκνγήο ησλ 
καζεηψλ θαη αθνκνίσζεο ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ εθ κέξνπο ηνπο. Έηζη ζα κπνξεί λα 
επηιέγεη ηνπο θαηάιιεινπο θάζε θνξά δηδαθηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο ρεηξηζκνχο θαη λα 
ηνπο πξνζαξκφδεη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. 



 Ζ γλψζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ είλαη 
πνιιαπιά ρξήζηκε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ βνεζά ζην έξγν ηνπ, γηαηί ηνπ 
επηηξέπεη λα αληηκεησπίζεη κε επαηζζεζία θαη ιεπηνχο ρεηξηζκνχο ηα ηδηαίηεξα 
πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 
θαηάζηαζή ηνπο. 

 Ζ ελεκέξσζή πάλσ ζε ζέκαηα πγείαο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 
αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία, γηαηί ζα  επηηξέςεη 
ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θαη ζα ηελ 
πξνθπιάμεη απφ πηζαλά αηνπήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηεο  καδί ηνπο. 

 
VII. Παιδαγυγικόρ έλεγσορ 

Σα δεηήκαηα κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν απνηεινχλ αληηθείκελν 
ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ηελ εθπαηδεπηηθφ/ Πξντζηακέλε ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο,  θαη ηνλ πληνληζηή/ηε πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο.  

Σν ζρνιείν, σο θνξέαο αγσγήο, έρεη θαζήθνλ λα ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε νη καζεηέο θαη 
καζήηξηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θάζε πξάμε ηνπο έρεη ζπλέπεηεο, λα κάζνπλ λα 
αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ επηινγψλ ηνπο θαη λα γίλνπλ ππεχζπλνη πνιίηεο. 

 Αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο καζεηή/-ηξηαο δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηα απνδεθηά πξφηππα 
θαη απνθιίλεη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, ηφηε 
αληηκεησπίδεη ηνλ παηδαγσγηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ςπρνινγίαο θαη 
παηδαγσγηθήο πνπ δηέπνπλ ηελ ειηθία ηνπ. 

 
VIII. Καινοηόμερ ππακηικέρ πος έσοςν ςιοθεηηθεί ζηο Νηπιαγυγείο 

Σν Νεπηαγσγείν Λνπηξψλ Τπάηεο εμ αξρήο θαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε εηήζην 
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζέηεη σο ζηφρν γηα ιφγνπο εθπαίδεπζεο, παηδαγσγηθήο εμέιημεο αιιά 
θαη θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο, λα ζπκκεηέρεη ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φπσο 
Etwinning, Bravoschools, Let’s do it Greece, ζπλεθπαίδεπζεο κε ζρνιηθέο κνλάδεο Δηδηθήο 
αγσγήο κε ηηο νπνίεο ε ζπλεξγαζία θαη ζπλέξγεηα ππήξμαλ επνηθνδνκεηηθέο θαη εμειηθηηθέο, 
ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 
IX. Σσολικέρ Δπάζειρ 

 Όιεο νη ζρνιηθέο δξάζεηο πνπ ιαβαίλνπλ ρψξα ηελ εθάζηνηε ζρνιηθή ρξνληά είλαη 
πξνγξακκαηηζκέλεο θαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξάζεηο ψζηε λα  ζπκπιεξψλνπλ  θαη 
εκπινπηίδνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη πάληα ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ ζηηο ζρνιηθέο δξάζεηο απνηειεί 
κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξνυπνζέηεη ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ζπκκεηνρήο 
απφ ηνπο γνλείο/ θεδεκφλεο.  

ε εθδειψζεηο δε πνπ αθνξνχλ εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ δχλαηαη, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε 
ηελ πξντζηακέλε/ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, λα ζπλνδεχνπλ γνλείο ελψ ηεξείηαη ην εκεξήζην 
δηδαθηηθφ σξάξην θαη νη γνλείο παξαιακβάλνπλ ηνπο καζεηέο/ ηηο καζήηξηεο απφ ην ρψξν 
ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

 Μαζεηέο/ καζήηξηεο φπνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο φπνπ απαηηείηαη κεηαθίλεζε 
δελ πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν ηελ εκέξα εθείλε. 

Οη επηζθέςεηο αηφκσλ πνπ αθνξνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζην πιαίζην δξάζεσλ γίλεηαη θαηφπηλ 
ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ (ή Πξάμε Πξντζηακέλεο) θαη ελεκέξσζεο 
ηεο πληνλίζηξηαο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ.  

 



X. Άλλα θέμαηα 

 
Εμβολιαζμόρ μαθηηών/μαθηηπιών 

χκθσλα κε ηελ γλσκνδφηεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δκβνιηαζκψλ ππνρξεσηηθά 
είλαη φια εθείλα ηα εκβφιηα πνπ είλαη εληαγκέλα ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ. 
Έλα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο, απνηειεί θαη ε επίδεημε ηνπ Βηβιηαξίνπ Τγείαο ή 
άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη έγηλαλ ηα πξνβιεπφκελα εκβφιηα. 

 

   Φαπμακεςηική Αγυγή 

 Ζ εθπαηδεπηηθφο δελ ππνρξενχηαη αιιά θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγεη λα ρνξεγεί 
θάξκαθα ζηνπο/ ζηηο καζεηέο/ καζήηξηεο. Γελ απνθιείεηαη φκσο ε ππνρξέσζή ηεο λα 
παξάζρεη ηηο ζηνηρεηψδεηο πξψηεο βνήζεηεο φηαλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. ε πεξίπησζε πνπ 
παξαζηεί αλάγθε γηα θαξκαθεπηηθή αγσγή νη γνλείο κπνξνχλ λα αηηεζνχλ αδείαο απφ ηελ 
Πξντζηακέλε ψζηε λα εηζέιζνπλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ νη ίδηνη ή άιιν πξφζσπν πνπ ζα 
ππνδείμνπλ ψζηε λα ρνξεγήζνπλ απηή. 

 

Πποεηοιμαζία γεύμαηορ-Δεκαηιανό 

Σν γεχκα/ Γεθαηηαλφ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ παξαζθεπάδεηαη ζην ζπίηη κε επζχλε ησλ 
γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο. Ζ λεπηαγσγφο βνεζά θαη θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο θαη ηηο 
καζήηξηεο ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία 
ηνπ γεχκαηνο θαη λα εμππεξεηνχληαη απηφλνκα. ε θάζε πεξίπησζε δίλεηαη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηνπο καζεηέο κέρξη λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο 
απηνεμππεξέηεζεο. 

Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2020-2021 ην ζρνιείν καο ζπκκεηέρεη απφ 4/3/21 ζην 
Πξφγξακκα Τγηεηλήο Γηαηξνθήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ PROLEPSIS.  

Tν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΣΗΖ & ΠΡΟΧΘΖΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ – ΓΗΑΣΡΟΦΖ 
πινπνηείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Prolepsis ζην ζρνιείν καο, απφ ην 2015-16 θαη απεπζχλεηαη 
ζε καζεηέο δεκνζίσλ ζρνιείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθννηθνλνκηθά εππαζείο 
πεξηνρέο φιεο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

Σν Πξφγξακκα ΓΗΑΣΡΟΦΖ έρεη δηηηφ ζηφρν: 

 α) λα παξέρεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαζεκεξηλά έλα 
δσξεάλ, πγηεηλφ γεχκα, θαη 

 β) λα πξνσζεί ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 
κε εθπαηδεπηηθέο θαη ελεκεξσηηθέο δξάζεηο. 

Καηά ηελ παξαιαβή, δηαλνκή θαη θαηαλάισζε ησλ γεπκάησλ ηεξνχληαη φια ηα κέηξα 
πξνζηαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ COVID-19 θαη απαηηνχληαη απφ ηνλ νδεγφ πινπνίεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

 
Πποζυπικά Δεδομένα 

Σεξείηαη απαξέγθιηηα ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ζπλφινπ ηεο 
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. χκθσλα θαη κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ 
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (GDPR) επηβάιιεηαη ε γξαπηή 
ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ σο πξνο ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δεκνζηνπνίεζε νπηηθνχ 
πιηθνχ ησλ παηδίσλ ηνπο. 

Φσηνγξάθηζε θαη βηληενζθφπεζε επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ απφ 
ηνπο γνλείο απνθιεηζηηθά γηα πξνζσπηθή αλακλεζηηθή ρξήζε θαη κφλν φηαλ ζπκκεηέρνπλ ηα 



δηθά ηνπο παηδηά. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε δεκνζηνπνίεζε απηψλ ζην δηαδίθηπν  
νπνηεδήπνηε  ή ε εθηχπσζε θαη ε ειεχζεξε δηακνίξαζε. 

 
Αζθένεια ή ηπαςμαηιζμόρ 

 ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο/ καζήηξηα εθθξάζεη ή παξνπζηάζεη νπνηαδήπνηε 
αδηαζεζία ε εθπαηδεπηηθφο/ Πξντζηακέλε εηδνπνηεί ηειεθσληθά ηνλ γνλέα/ θεδεκφλα ν νπνίνο 
πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ άκεζε παξαιαβή θαη απνρψξεζή ηνπ/ ηεο απφ ην ζρνιείν. ε 
πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ πξνζθέξνληαη νη πξψηεο βνήζεηεο θαη εηδνπνηείηαη ν γνλέαο αλ 
θξηζεί φηη πξέπεη λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ. ε πεξίπησζε πνπ δελ απαληά ν γνλέαο ή ην 
πεξηζηαηηθφ θξηζεί επείγνλ εηδνπνηείηαη ην ΔΚΑΒ θαη κεηαθέξεηαη ζην λνζνθνκείν κε ηε 
ζπλνδεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Καηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 ιφγσ ηνπ COVID-19 έρνπλ ιεθζεί κέηξα πξφιεςεο 
θαη δηαρείξηζεο χπνπηνπ πεξηζηαηηθνχ πξνο απνθπγή δηαζπνξάο. Δθαξκφδνληαη νη νδεγίεο 
ηνπ ΔΟΓΤ θαη ηνπ ΤΠΑΗΘ ζε φηη αθνξά ηα κέηξα αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θαζαξηζκνχ αιιά θαη 
δηαρείξηζεο χπνπηνπ γηα COVID-19 πεξηζηαηηθνχ. 

 
Κεπάζμαηα ζε πεπιπηώζειρ γενεθλίυν ή εοπηών 

 Γελ ζπληζηάηαη λα δίλνληαη θεξάζκαηα ζε καζεηέο/ καζήηξηεο θαζψο ελέρεη ν θίλδπλνο 
αιιεξγηθνχ ή άιινπ επεηζνδίνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα βάιεη ζε θίλδπλν θάπνην παηδί. 
Δπηπιένλ θαη γηα απνθπγή θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ. Αλ παξφια απηά θάπνην παηδί 
ζέιεη λα θέξεη θάηη απηφ πεξηνξίδεηαη ζε θάηη κηθξφ ζπζθεπαζκέλν φπνπ κνηξάδεηαη κεηά ηε 
ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ θαη θαηαλαιψλεηαη κε επζχλε ησλ γνλέσλ. ε φηη αθνξά ζην 
ζρνιείν είζηζηαη λα δεκηνπξγνχληαη νκαδηθέο θαηαζθεπέο-δσξάθηα γηα ηα παηδηά πνπ 
γηνξηάδνπλ κε ηδηαίηεξε ραξά θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ/ καζεηξηψλ. 

 
 Άρθρο 4. Δπικοινφνία και σνεργαζία Γονέφν/Κηδεμόνφν-τολείοσ  

Η. ημαζία ηης επικοινφνίας και ηης ζσνεργαζίας ζτολείοσ-οικογένειας 

Πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ 
θιίκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ε επηθνηλσλία θαη ε επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο 
γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ θαη κε ηνλ χιινγν Γνλέσλ. Ζ εκπηζηνζχλε ηνπ 
παηδηνχ ζην ζρνιείν εληζρχεηαη απφ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ πξνο ην 
ρνιείν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Γηα νπνηνδήπνηε αίηεκά ηνπο, νη γνλείο/θεδεκφλεο απεπζχλνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθφ/ 
Πξντζηακέλε ηεο ηάμεο.  

 

ΗI. Γιαδικαζίες ενημέπυζηρ και επικοινυνίαρ Σσολείος και γονέυν/κηδεμόνυν 

Οη ζπλαληήζεηο γηα ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
πξνγξακκαηίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ/ Πξάμε Πξντζηακέλεο: 

o ηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ελεκέξσζε γηα δεηήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

o Μηα θνξά ηνπιάρηζηνλ ην κήλα ζε πξνθαζνξηζκέλε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ εκέξα θαη 
ψξα, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αγσγή θαη πξφνδν ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ. 

o Κάζε θνξά πνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο θξίλεη αλαγθαία κηα έθηαθηε ζπλάληεζε. 

o Καηά ηελ ελεκέξσζε πξνφδνπ κε ην πέξαο θάζε ηξηκήλνπ, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
παηδαγσγηθή ζπλάληεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ 
καζεηψλ/καζεηξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο. 



Ζ είζνδνο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ζην ζρνιηθφ ρψξν επηηξέπεηαη κφλν θαηά ηηο 
πξνβιεπφκελεο ψξεο ζπλαληήζεσλ. 

Οη γνλείο-θεδεκφλεο νθείινπλ λα επηθαηξνπνηνχλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο θαη λα 
ελεκεξψλνπλ άκεζα ην ζρνιείν γηα θάζε αιιαγή, ψζηε ην Νεπηαγσγείν λα έρεη ηα 
ηζρχνληα ηειέθσλά ηνπο θαη ηηο έγθπξεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηνπο γηα ηελ απνζηνιή 
ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ή/θαη ππεχζπλσλ δειψζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ/δξάζεσλ/εθδειψζεσλ θ.ιπ.. 

 Δπίζεο, νη γνλείο/θεδεκφλεο ζα πξέπεη ηαθηηθά λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ (https://blogs.sch.gr/niploutrfth/ ), ή λα αμηνπνηνχλ θάζε πξφζθνξν κέζν 

επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεηαη απφ ην Νεπηαγσγείν θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα ζέκαηα ηνπ 
Νεπηαγσγείνπ. Σέινο, νη γνλείο/θεδεκφλεο ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ 
θξνληίζεη είηε νη ίδηνη ή πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκνη. 

 

III. ύλλογος Γονέφν και Κηδεμόνφν 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θάζε ρνιείνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ 
χιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηέρνπλ 
απηνδηθαίσο ζε απηφλ. Ο χιινγνο Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο ζεζκφο, 
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ρνιηθήο Κνηλφηεηαο θαη γηα απηφ είλαη ζεκαληηθή ε 
ζπκκεηνρή φισλ ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ. Βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Πξντζηάκελε θαη κε ηνλ Πξφεδξν/ηελ Πξφεδξν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 

 
IV. Σσολικό Σςμβούλιο 

ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ην ρνιηθφ πκβνχιην, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ν 
χιινγνο Γηδαζθφλησλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ 
θαη ν εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Έξγν ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε 
ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν ρνιηθφ 
πκβνχιην ιεηηνπξγεί ζσνεργαηικά θαη πξνηείλεη παξεκβάζεηο γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ 
πνπ αθνξνχλ ζηελ πγηεηλή, ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζηνλ ζρνιηθφ 
ρψξν θαζψο θαη ζε δεηήκαηα βειηίσζεο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

 

V. Η ζημαζία ηηρ ζςνέπγειαρ όλυν 

Έλα αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία, ζπλεξγαηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ζρνιείν έρεη αλάγθε απφ ηε 
ζχκπξαμε φισλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο − καζεηψλ/καζεηξηψλ, 
εθπαηδεπηηθψλ, Πξντζηακέλεο, πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ρνιηθήο Δπηηξνπήο, 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο − πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ζηελ απνζηνιή ηνπ. 

 

 Άρθρο 5: Πολιηική ηοσ ζτολείοσ προζηαζίας από πιθανούς κινδύνοσς  
Ανηιμεηώπιζη έκηακηυν αναγκών 

Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε πνηθίιεο 
ζπλέπεηεο ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο, σο ιεηηνπξγηθνί ρψξνη 
θηινμελίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο επάισηεο νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ, απαηηνχλ απμεκέλν 
βαζκφ εηνηκφηεηαο έλαληη ησλ θηλδχλσλ απηψλ. 

Ζ απξφβιεπηε ή πεξηζηαζηαθή θξίζε είλαη απηή πνπ ζπλδέεηαη επζέσο κε ηελ αλάγθε 
εθπφλεζεο ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζήο ηεο. Σα θξίζηκα ζπκβάληα ρξήδνπλ έγθαηξσλ θαη 
έγθπξσλ ελεξγεηψλ αληαπφθξηζεο. Ζ έγγξαθε θαη νξγαλσκέλε απνηχπσζε απηψλ, ζε 
επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπληζηά ην πξσηφθνιιν - ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Σα 
νθέιε ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ έγθεηληαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο 

https://blogs.sch.gr/niploutrfth/


ςπρηθήο πγείαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ: 

Οη θάζεηο ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ είλαη νη εμήο: 

1. Πξνζδηνξηζκφο ηεο θξίζεο - γεγνλφηνο (π.ρ. πιεκκχξα, ππξθαγηά). 

2. Δπίπεδν αληηκεηψπηζεο. 

3. Δηδνπνίεζε - ελεκέξσζε φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

4. Δπηινγή ηξφπνπ θαη πιαηζίνπ ελεκέξσζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 
θνξέσλ, ησλ  γνλέσλ/ θεδεκφλσλ. 

5. Αμηνιφγεζε δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο. 

 

πγθεθξηκέλα, ην Νεπηαγσγείν έρεη θξνληίζεη γηα ηε κέγηζηε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 
ησλ λεπίσλ θαηά ηε ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο (ζεηζκνχ/ ππξθαγηάο θιπ), ηελ αζθαιή 
εθθέλσζε ηνπ δηδαθηεξίνπ πξνο ην ρψξν θαηαθπγήο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ κέρξη 
ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο.  

Οη ελέξγεηεο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θαηαξηηζζέλ ρέδην Αληηκεηψπηζεο 
Κξίζεσλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη κε ιεπηνκέξεηεο φιεο ηηο ελδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηε 
δηαδηθαζία δηαθπγήο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ κέρξη ηελ έμνδν απφ απηφ, 
θαζψο θαη ηελ πξνζέγγηζε θαη παξακνλή ζηνλ αζθαιή ρψξν θαηαθπγήο. 

 Ζ εθπαίδεπζε επί ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ε επηηπρήο πινπνίεζή ηνπο 
απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Νεπ/γείνπ.  

Ζ εμνηθείσζε ηεο Νεπ/γνχ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Νεπ/γείνπ κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 
ελέξγεηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο εμαζθαιίδεηαη απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 
δξαζηεξηφηεηεο κε ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο.  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη αζθαιέζηεξε δηαρείξηζε νπνηαζδήπνηε ελδερφκελεο 
θαηάζηαζεο είλαη απαξαίηεηε ε ζπληνληζκέλε δξάζε θαη απφ πιεπξάο γνλέσλ/ θεδεκφλσλ 
σο εμήο (ην παξαθάησ θείκελν απνηειεί ελεκεξσηηθφ έληππν θαη δίδεηαη ζηνπο γνλείο/ 
θεδεκφλεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο):   

 Σε πεξίπησζε θαηάζηαζεο θξίζεο (ζεηζκόο/ ππξθαγηά θιπ) απνθεύγεηαη λα 
επηθνηλσλείηε ηειεθσληθώο κε ην Νεπ/γείν, δηόηη δπζρεξάλεηε ηελ πξνζπάζεηα 
επηθνηλσλίαο ηεο Πξντζηακέλεο κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
επεηγνπζώλ αλαγθώλ (παξνρή Α΄ Βνεζεηώλ, ππξόζβεζε θ.ιπ.).   

 Πξνζεγγίζηε ζην ζρνιηθό ρώξν θαηά ην δπλαηόλ ρσξίο απηνθίλεην ή, ζηαζκεύζηε όζν 
πην καθξηά από ην Νεπ/γείν γίλεηαη θαη ζε θακηά πεξίπησζε πιεζίνλ εηζόδνπ δηαθπγήο 
θαη ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ θαη πξνζεγγίζηε κε ηα πόδηα, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
αθώιπηε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ (αζζελνθόξα, ππξνζβεζηηθά νρήκαηα). 

   Η άθημή ζαο ζα γίλεη από ηνλ θεληξηθό δξόκν κπξνζηά από ηελ θεληξηθή είζνδν ηεο 
απιήο ηνπ Νεπηαγσγείνπ.   

 Δηζεξρόκελνη ζηνλ ζρνιηθό ρώξν, θαηεπζπλζείηε ακέζσο ζην ζεκείν ηνπ ρώξνπ 
θαηαθπγήο όπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλα ηα παηδηά, ηα νπνία ζα παξαιάβεηε κόλν αθνύ 
ελεκεξώζεηε ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Ν/γείνπ θαη αθνύ βεβαησζείηε πσο απηή ζεκείσζε 
ζηε ζρεηηθή θαηάζηαζε ηελ απνρώξεζε ηνπ. 

 Αλ παξαιακβάλεηε παηδί άιιεο νηθνγέλεηαο, αθνινπζήζηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία παηδηνύ 
ζαο. όπσο παξαπάλσ, δίλνληαο ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Ν/γείνπ ηα ζηνηρεία ζαο 
(νλνκαηεπώλπκν) θαζώο θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο (θηλεηό & ζηαζεξό).   

 Αλ ε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνύ ζαο επηηξέπεη ηελ απνρώξεζε, 
παξαθαινύκε απνρσξήζηε από ην ζρνιηθό ρώξν, έηζη ώζηε λα απνθεπρζεί ν 



ζπλσζηηζκόο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθόηεξε επίβιεςε ησλ λεπίσλ θαη ε 
πινπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ ελεξγεηώλ κεηξηαζκνύ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπλεπεηώλ 
ηνπ ζπκβάληνο.   

 Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο από ην ζρνιηθό ρώξν, εθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζα ζαο 
δνζνύλ πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νεπ/γείνπ ηηο επόκελεο 
εκέξεο.   

 Κανένα νήπιο δεν θα εγκαηαλείτει ηο ζσολικό σώπο μόνο ηος, αν δεν έπθει 
κάποιορ να ηο παπαλάβει. Σε πεξίπησζε πξνζσπηθήο αδπλακίαο λα παξαιάβεηε ηα 
παηδηά ζαο, επηθνηλσλήζηε κε θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο ή κε θάπνηνλ άιιν 
γνλέα ζηνλ νπνίν ζα αλαζέζεηε ηελ παξαιαβή ηνπ παηδηνύ. Τα παηδηά ζα παξακείλνπλ 
αζθαιή ζην ρώξν θαηαθπγήο ή ζε άιιν θαηαιιειόηεξν ρώξν, κέρξηο όηνπ 
παξαιεθζνύλ από ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ή άιιν νξηζζέλ πξόζσπν.  

Τν Νεπηαγσγείν δεζκεύεηαη πσο ζα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ λεπίσλ ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό ζε πεξίπησζε θαηάζηαζεο θξίζεο κελ 
ελεξγήζεηε ππό ην θξάηνο ηνπ παληθνύ.  

Φξνληίζηε νη ελέξγεηέο ζαο λα είλαη ήξεκεο θαη κεζνδηθέο.  

Τν πιήξεο θείκελν ηνπ Σρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Κξίζεσλ ππάξρεη ζην ζρεηηθό 
ππεξεζηαθό θάθειν ηεο βηβιηνζήθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

Σέινο, ζε θαηαζηάζεηο παλδεκίαο ή αθξαίσλ-επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ νη εθπαηδεπηηθνί, 
καζεηέο/καζήηξηεο, γνλείο/θεδεκφλεο, Πξντζηακέλε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα 
αθνινπζνχλ ξεηά ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνπλ νη εθάζηνηε αξκφδηνη θνξείο/ππεξεζίεο: π.ρ. 
ΔΟΓΤ, ΤΠΑΗΘ, Τπνπξγείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ.ι.π. γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο. 

 

Φώπορ ζςγκένηπυζηρ ζε πεπίπηυζη ανάγκηρ 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα: 



 
 

Διδικό ζτέδιο αποτώρηζης λόγφ έκηακηφν ζσνθηκών 

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ έρεη θαηαξηηζηεί ζρέδην 
δηαθπγήο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο. 

 
 Άρθρο 6: Δζφηερικός Κανονιζμός Λειηοσργίας- Γιαδικαζίες διαζθάλιζης ηης 
εθαρμογής ηοσ  

Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο 
ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Ζ ηήξεζή ηνπ απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο 
ηνπ ζρνιείνπ (καζεηέο/καζήηξηεο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο/θεδεκφλεο, βνεζεηηθφ 
πξνζσπηθφ) κε ακνηβαίν ζεβαζκφ ζηνλ δηαθξηηφ ζεζκηθφ ξφιν ηνπο απνηειεί πξνυπφζεζε 
ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Δίλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν κπνξεί ην 
ζρνιείν λα νηθνδνκήζεη γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακά ηνπ. 

Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ 
ηνλ Καλνληζκφ, αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Πξντζηακέλε θαη ην χιινγν 
Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ θείκελε 
εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο 
θνηλφηεηαο. 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ελεκεξψλνληαη κε θάζε πξφζθνξν 
κέζν, έληππν ή ειεθηξνληθφ, ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

 
 
 
 
 
 
 



Γόθηκε για διαβούλεσζη και εγκρίθηκε: 

 10 Μαΐνπ 2021 

 Απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Λνπηξψλ Τπάηεο: 

Γακαζηηψηε Γαξπθαιιηά, Πξντζηακέλε θαη λεπηαγσγφο 

 
 
Νηάιια Αηθαηεξίλε, ΔΔΠ/ΔΒΠ (ΠΔ 25) 
 
 

 Απφ ην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Λνπηξψλ 
Τπάηεο. 

Εαγθαλάο Ησάλλεο 

 

 Απφ ηνλ Δθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ/ Αληηδήκαξρν Παηδείαο,  

Παπαρξήζην Αζαλάζην 

 

 
 
 

Δγθξίλεηαη  

Ζ πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ   (έρεη 
ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ ζρνιείνπ) 

 
 
 
 
 

 
…………………………………… 

Λακία, …………………………. 

Ζ Γηεπζχληξηα Δθπαίδεπζεο 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 

Λακία, ………………………………. 
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