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Εισαγωγή  

      Στόχος του Νηπιαγωγείου είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού 
προγράμματος προς τους μαθητές του, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξή τους μέσα από 
ένα πλήθος δραστηριοτήτων και επιχειρεί διαρκώς να βελτιώνει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
του. Προσπάθεια του σχολείου είναι να υπάρχει ένα ήρεμο, ασφαλές, και υγιές περιβάλλον, 
μέσα στο οποίο κάθε μαθητής αποκτά γνώσεις, καλλιεργεί δεξιότητες , αναπτύσσει την 
προσωπικότητά του και αποκτά θετικές στάσεις ζωής.  

Το σύγχρονο ελληνικό νηπιαγωγείο προσφέρει κυρίως μαθησιακές εμπειρίες, που θα 
επιτρέψουν στα παιδιά, σε όποιο αναπτυξιακό και μαθησιακό στάδιο κι αν βρίσκονται να 
αναπτυχθούν ομαλά και ολόπλευρα, δηλ. σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά 
και να θεμελιώσουν τις βάσεις πάνω στις οποίες θα οικοδομήσουν την εκπαιδευτική τους 
πορεία. Το νηπιαγωγείο προσφέρει πολυσήμαντες υπηρεσίες στα παιδιά και στις οικογένειές 
τους και ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού ,θα πρέπει να εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και 
πολύπλευρα. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1566 και το ΔΕΠΠΣ , το Νηπιαγωγείο βοηθά τα 
νήπια «να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους, να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και 
νοητικές, να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους, από το φυσικό και το 
κοινωνικό περιβάλλον, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ελεύθερα και αβίαστα, να 
αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα, 
στους τομείς της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Αισθητικής».Επιπλέον το σύγχρονο 
νηπιαγωγείο επιδιώκει το σεβασμό της προσωπικότητας του νηπίου, την ικανοποίηση των 
φυσικών και ψυχικών του αναγκών και το σεβασμό στις ατομικές του διαφορές. Και όλα 
αυτά μέσα σε μια ατμόσφαιρα στην οποία βασιλεύει η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργία , η 
ελευθερία . 

Σχολικός κανονισμός . 

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 .Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου 
(άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που 
είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και 
να επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα. Ο Κανονισμός 
βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των 
δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι 
προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και τα 
χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας .  

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. 

      Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση της 
Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου , με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου 
Διδασκόντων καθώς και εκπροσώπων του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας . Ο 
Σύλλογος Γονέων δεν εκπροσωπείται καθώς δεν υπάρχει . Εγκρίνεται από την κ. Τσαγανού 
Σοφία Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου 
μας καθώς και από τον κ. Ζημιανίτη Κωνσταντίνο Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας . Ο 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου μας, με την έναρξη του σχολικού έτους 
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κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας και 
αναρτάται στον ιστότοπο του Νηπιαγωγείου . Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και 
υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας: της Διεύθυνσης του Νηπιαγωγείου, 
των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και 
κηδεμόνων. Ο Κανονισμός, όταν κριθεί αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται, μέσω της 
προβλεπόμενης από τον 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.  

Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας 

      Οραματιζόμαστε και επιδιώκουμε ένα σχολείο σύγχρονο, χαρούμενο, δημοκρατικό και 
δημιουργικό, που να καλλιεργεί την ασφάλεια, την αποδοχή και την αναγνώριση, ανοιχτό σε 
όλους. ‘Ένα σχολείο ίσων ευκαιριών, όπου οι μαθητές θα μπορούν να αξιοποιούν τις 
ατομικές τους ικανότητες και δυνατότητες, ώστε να μάθουν πώς να μαθαίνουν, πώς να 
εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν, πώς να συνεργάζονται και να συνυπάρχουν με τους άλλους 
και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα. Ένα σχολείο ευέλικτο και ικανό να προσαρμόζεται 
στις αλλαγές, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες και γονείς 
στρατεύονται και αρμονικά συμπορεύονται στον κοινό αγώνα για μια ολοκληρωμένη 
παιδεία. Ένα σχολείο με κανόνες και όρια, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να 
διαμορφώνεται ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, 
μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. 

 

.Άρθρο 1 . Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να 
διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την 
απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα 
προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως 
προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, 
διδακτικών, και άλλων πρακτικών. Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι 
μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και 
κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως 
η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η 
ενσυναίσθηση , ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της 
διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική 
συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης 
και της δημοκρατίας. 

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας 
επιδιώκεται: 

 Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το 
εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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 Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε 
μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής 
κοινότητας. 

 Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, 
μάθησης και εργασίας. 

Άρθρο  2. Λειτουργία του Σχολείου  

I. Διδακτικό ωράριο 

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος και του 
ολοήμερου νηπιαγωγείου, 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 αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου . 

Για το σχολικό έτος 2022-2023 το πρόγραμμα του σχολείου, διαμορφώνεται ως εξής:  

            Υποχρεωτικό πρόγραμμα  

 Υποδοχή μαθητών και μαθητριών στο σχολείο: 8.15- 8:30.  
 Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:00   

 

Ολοήμερο πρόγραμμα  
 

 Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:00.  

 Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.  

Κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας του σχολείου λόγω ειδικών συνθηκών θα 
διεξάγεται  τηλεκπαίδευση . 

II .Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών / μαθητριών 

Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται στο σχολείο από τις 8.15 π. μ. έως τις 8.30 π. μ .Για 
λόγους ασφαλείας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του 
προγράμματος , η είσοδος του σχολείου κλείνει στις 8:30π.μ  ώστε να μην παρακωλύεται το 
παιδαγωγικό έργο του σχολείου. Στην αρχή του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των δύο (2) εβδομάδων (παρ. 7, άρθρο 2, Π. Δ. 79/2017) μπορεί να εφαρμόζεται 
ευέλικτο ωράριο παραμονής στο νηπιαγωγείο για παιδιά που φοιτούν για πρώτη φορά, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από το 
σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού .Η έγκαιρη 
προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία 
του σχολείου γενικότερα και διασφαλίζει την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών . Κατά 
τη διάρκεια του σχ . έτους μαθητές / μαθήτριες γίνονται δεκτοί αν έχουν ενημερώσει για τον 
λόγο της καθυστέρησής τους ( π. χ. αιμοληψία , εμβόλιο ) το σχολείο από την προηγούμενη 
μέρα .Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν  από το σχολείο πριν 
τη λήξη του ωραρίου. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του 
σχολικού ωραρίου (π. χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο 
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Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει σχετικό 
έντυπο (υπεύθυνη δήλωση). Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να 
πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως το 
Σχολείο και να συμπληρώσει σχετικό έντυπο (υπεύθυνη δήλωση). Οι ενήλικες που 
συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται μέσα στον χώρο του 
Νηπιαγωγείου , αλλά παραδίδουν τα παιδιά στη Νηπιαγωγό του πρωινού υποχρεωτικού 
τμήματος στην κεντρική πόρτα του νηπιαγωγείου και αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του 
χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο 
του σχολείου κανένας επισκέπτης. Η επικοινωνία κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου 
γίνεται τηλεφωνικά . Η αποχώρηση από το νηπιαγωγείο γίνεται στις 13.00 για τους μαθητές 
των πρωινών τμημάτων και 16.00 για τους μαθητές του ολοήμερου τμήματος .Οι 
γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών, 
παραμένουν έξω από τον αύλειο χώρο του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία 
αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για 
την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που παρακολουθούν το σχολικό πρόγραμμα και 
παρεμποδίζει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας . Τα παιδιά παραδίδονται μόνο στους 
αναγραφόμενους ενήλικες που όρισαν οι γονείς στην αίτηση εγγραφής τους . Σε περίπτωση 
που κάποιος άλλος πρέπει να παραλάβει το παιδί αντί των αναγραφόμενων συνοδών , οι 
γονείς οφείλουν να ενημερώσουν το σχολείο . Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά 
το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα .Οι μαθητές /τριες κατά 
την προσέλευση τους στον χώρο του σχολείου τακτοποιούν τα ατομικά τους αντικείμενα ( 
μπουφάν , τσάντα πρωινού σε ατομική κρεμάστρα , τσάντα ολοημέρου στο ψυγείο ) αρχικά 
με τη βοήθεια την νηπιαγωγού και σταδιακά μόνοι τους . Παιχνίδια ή άλλα υλικά δεν 
επιτρέπεται να μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο. Το απαραίτητο υλικό παρέχεται από το 
σχολείο. 

 

Παραμονή στο νηπιαγωγείο 

    Όλοι οι χώροι του σχολείου χρησιμοποιούνται . Η τραπεζαρία χρησιμοποιείται για να 
υλοποιηθεί η δράση «Προετοιμασία γεύματος – Γεύμα». Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
στην οποία υπάρχει ο διαδραστικός πίνακας χρησιμοποιείται τόσο στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας όσο και για την χαλάρωση του ολοήμερου . Οι μαθητές/τριες 
ξαπλώνουν όλοι στα ατομικά κρεβάτια τα οποία διαθέτει το σχολείο , και χρησιμοποιούν 
ατομικά κλινοσκεπάσματα τα οποία φέρνουν οι γονείς . Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στην 
αυλή από την πόρτα που υπάρχει στην αίθουσα και τη συνδέει με τον αύλειο χώρο ο οποίος 
χρησιμοποιείται τόσο για το διάλειμμα όσο και για την ανάπτυξη οργανωμένων 
δραστηριοτήτων . Σε περίπτωση τυχόν ατυχήματος ( π.χ. ενούρησης ) τα παιδιά 
χρησιμοποιούν αλλαξιές που έχουν μέσα στην τσάντα τους . 

 

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου 

Το Νηπιαγωγείο εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους 
του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη της Προϊσταμένης του 
Νηπιαγωγείου και υποβάλλεται προς έγκριση στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας .  
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Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4807/2021 (Α΄96) εισήχθη στο πρόγραμμα σπουδών και στο 
Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα όλων των τύπων σχολικών μονάδων υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης η διδακτική ενότητα με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Για τα Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων έχουν εκδοθεί οι υπ. αρ. πρωτ. 94236/ΓΔ4/2021 (Β΄ 3567), Φ.31/94185/Δ1/2021 
(Β΄ 3791) Υ.Α. και 94189/Δ3/03-08-2021 ( Β’3540) Υ.Α.  
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4807/2021(Α’96) εισάγεται στο υποχρεωτικό 
πρόγραμμα των νηπιαγωγείων της χώρας δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των 
μαθητών/τριών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης 
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν με έναν/μια 
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία της νηπιαγωγού. Με την υπ. αρ. 
Φ. 80378/ ΓΔ4/ 2021 (Β΄ 3311) Υπουργική Απόφαση ορίζεται η διάρκεια ενασχόλησης των 
μαθητών/τριών με την αγγλική γλώσσα και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή 
του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών 
επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Στο σχολείο μας δεν υπάρχει 
εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας οπότε δεν υλοποιείται η δράση . 

 

Άρθρο 3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

Ι. Φοίτηση 

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται 

από την εκπαιδευτικό της τάξης, η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και από την 

Προϊσταμένη που τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση 

και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των 

μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και 

την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους. 

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα το σχολείο 

(τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου) ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι 

πολυήμερη. Η απουσία από το σχολείο δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος 

(ασθένεια, απρόβλεπτα/έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.τ.λ.) . Σε κάθε περίπτωση μετά από 

ασθένεια ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη 

υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) καθώς και την ύφεση των 

συμπτωμάτων του. Το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια του μαθητή, όταν πρόκειται για 

μακρόχρονη ή επαναλαμβανόμενη απουσία του μαθητή. Για τη συμμετοχή των μαθητών σε 

ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του γονέα/κηδεμόνα 

όπως ορίζεται από τη νομοθεσία. Οι εκδηλώσεις αυτές (σχολικές γιορτές, εθνικές, 

θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους), καθώς και οι εκπαιδευτικές 

επισκέψεις) αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική 

πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, γι αυτό οι μαθητές απουσιάζουν απ’ αυτές μόνο 

αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά κι οι υποχρεώσεις των μαθητών/τριών κατά τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων του σχολείου είναι ανάλογες όπως και στο 

σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση εκπαιδευτικής επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, 

ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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II. Σχολικοί χώροι 

Ο χώρος των αιθουσών και του προαύλιο χώρου βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ευνοούν 

την εκπαιδευτική διαδικασία ενώ τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας στο χώρο του 

σχολείου (πχ πυρασφάλεια , έλεγχος καυστήρα κ.α.) . Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία 

του Νηπιαγωγείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του 

σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Σε 

περίπτωση φθοράς των υλικών του νηπιαγωγείου , η αντικατάσταση ή η προμήθεια 

κατάλληλου υλικού για την εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται με τη χρηματοδότηση της 

Σχολικής επιτροπής. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία 

στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται 

μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων είναι να διατηρούνται οι 

χώροι καθαροί. Τεράστια συμβολή σε αυτό έχει και η υπεύθυνη καθαριότητας του 

Νηπιαγωγείου. Η δημιουργία και ιδιαίτερα η συντήρηση του σχολικού κήπου στο χώρο του 

σχολείου παρέχει αισθητική απόλαυση, δίνει τη δυνατότητα για φυσική δραστηριότητα, δίνει 

τη δυνατότητα για επαφή των παιδιών με τη φύση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ καλά 

αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία για την επίτευξη των στόχων για συμμετοχή και 

ενδιαφέρον των μαθητών για τα κοινά. Ο σχολικός μας κήπος ομορφαίνει και στολίζει τον 

χώρο του σχολείου . Αγαπάμε και φροντίζουμε το σχολικό μας κήπο. Τον διατηρούμε 

καθαρό. Προστατεύουμε τα δέντρα και τα φυτά. 

III. Διάλειμμα 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στον αύλειο χώρο , όπως 

έχει καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει στην 

αίθουσα μόνος του. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τις εκπαιδευτικούς οι 

προκαθορισμένοι χώροι παραμονής των μαθητών και μαθητριών. Το διάλειμμα είναι χρόνος 

παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες 

αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία 

αντιμετωπίζουν απευθύνονται στις εκπαιδευτικούς . Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν 

επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει 

αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα κάγκελα του προαυλίου χώρου.  

IV. Σχολικό πρόγραμμα 

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα στη ζωή του παιδιού για τη 

μάθηση, την προσωπική ανάπτυξη και κοινωνικοποίησή του. Οι μαθητές και μαθήτριες 

παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία 

σεβόμενοι τους κανόνες του σχολείου, όπως διαμορφώνονται από τους ίδιους και τους 

εκπαιδευτικούς της τάξης, όπως και το δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους 

για μάθηση. Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να δημιουργούν, να αλληλεπιδρούν, να 

αυτενεργούν και να είναι υπεύθυνα. Η συνεργασία μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και 

εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη 

προσωπικότητα.  



9 
 

V. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 

Η Προϊσταμένη  

Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκουσών και των 

μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, για την 

ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

Ενημερώνει τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις 

εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και τις αρμοδιότητες 

του Συλλόγου Διδασκόντων.  

Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή 

χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους σε περίπτωση 

φθοράς. 

Είναι υπεύθυνη, μαζί με τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων 

του Νηπιαγωγείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

μαθητών/μαθητριών.  

Έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο, για την ανάπτυξη 

αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

Οι εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου αποτελούν πρότυπα για τους μικρούς μαθητές και 

μαθήτριες με το ήθος τους, το ύφος της γλώσσας και την εν γένει στάση ζωής που 

ακολουθούν. Συνεισφέρουν στη δημιουργία ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος 

στο σχολείο. Οι μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και οι σχέσεις τους με την προϊσταμένη του 

Νηπιαγωγείου είναι σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, συναδελφικότητας, συνεργασίας και 

επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα 

Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους 

της προσχολικής εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής και με την 

καθοδήγηση των Στελεχών της Εκπαίδευσης. 

Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, εφαρμόζοντας 

σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες 

των μαθητών/μαθητριών.  

Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, 

καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική 

συμπεριφορά.  
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Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και 

αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, και τους 

ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη συμπεριφορά και την εξέλιξη των παιδιών τους.  

Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών /μαθητριών τους και τους προσφέρουν 

παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.  

Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, 

εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.  

Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και 

στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες 

παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.  

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη 

αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές 

και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.  

Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής προκειμένου να υποστηριχθούν οι 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και οι οικογένειές τους.  

Συνεργάζονται με την Προϊσταμένη, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη Εκπαίδευσης για 

την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι 

την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.  

Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής τόσο 

μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της 

οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και μέσω της ενδοσχολικής επιμόρφωσης ή και της 

αυτοεπιμόρφωσης. 

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.  

Απευθύνονται στις εκπαιδευτικούς και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που 

τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή.  

Προσέχουν ώστε να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους και δείχνουν ενδιαφέρον για 

την υλική περιουσία του σχολείου.  
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Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή 

ψυχολογική).  

Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο. Σε περιπτώσεις που γίνονται 

αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, 

ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα: 

1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με όποιον έχουν διαφορά. 

2. Απευθύνονται στις εκπαιδευτικούς της τάξης . 

Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η ανακύκλωση –

επαναχρησιμοποίηση υλικών.  

Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός 

Νηπιαγωγείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με 

ευγένεια και ευπρέπεια.  

Γονείς και κηδεμόνες 

- Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να 

ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του. 

- Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις, έντυπες ή ηλεκτρονικές, ώστε να 

ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου. 

- Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο με το Σύλλογο των Διδασκόντων για 

θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες. 

- Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό 

θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες 

ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης - τα οποία μπορούν να 

επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού και ζητούν τη συνδρομή 

του σχολείου. 

- Οφείλουν να μην αντιδρούν «εν θερμώ», όταν τα παιδιά μεταφέρουν πληροφορίες για 

προβλήματα που προέκυψαν με συμμαθητές τους ή εκπαιδευτικούς . Δεν ξεχνάμε ότι η 

αλήθεια έχει πολλά πρόσωπα. Δεν προσπαθούν να λύσουν τις όποιες διαφορές προκύπτουν 

μεταξύ των παιδιών. Συνεργάζονται με τις εκπαιδευτικούς του παιδιού . Αυτές έχουν την 

εμπειρία και τις γνώσεις να εξετάσουν τη σημαντικότητα του «προβλήματος» και να πάρουν 

τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέτρα. 

- Δεν επιτρέπεται σε κανέναν από τους γονείς και κηδεμόνες και, γενικότερα, σε κανένα 

ενήλικο άτομο να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί παιδί στο χώρο του σχολείου.  

 



12 
 

VI. Παιδαγωγικός έλεγχος 

Στόχος της σχολικής κοινότητας είναι και η ανάπτυξη της ικανότητας σε κάθε παιδί της 
αυτοπειθαρχίας στην τήρηση των κανόνων.  Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός της τάξης αφιερώνει 
τακτικά χρόνο στη συζήτηση με τους μαθητές/τριες σχετικά με τη συνύπαρξή τους στο 
σχολείο και την επίλυση τυχόν συγκρούσεων ή άλλων προβλημάτων. Τα ζητήματα μη 
αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας όλων των 
εμπλεκόμενων μερών, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική 
αντιμετώπιση του θέματος . Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, 
λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων 
του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει 
καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε 
πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και 
να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας συνεχίζει να 
μην εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού 
κανονισμού του σχολείου, τότε ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες καθώς και η 
συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου . Η στενή συνεργασία σχολείου-γονέων/κηδεμόνων είναι 
πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. Όταν τα νήπια αντιλαμβάνονται ότι το σχολείο και το 
σπίτι συνεργάζονται αρμονικά, νιώθουν ασφαλή, καθώς οι δυο κόσμοι τους ενώνονται. 
Επιπρόσθετα η συνεργασία τα βοηθάει να αναπτύξουν θετικές στάσεις για το σχολείο, τη 
μάθηση, να βελτιώσουν την εικόνα του εαυτού τους, τη συμπεριφορά τους και τις επιδόσεις 
τους. 
Κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα, με μοναδικά χαρακτηριστικά και 
ατομικούς ρυθμούς μάθησης και ανάπτυξης. Η βιογραφία κάθε παιδιού, τα γνωστικά του 
αποθέματα και το πολιτισμικό του κεφάλαιο, οι ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες 
του αποτελούν το σημείο εκκίνησης για τα βήματα και τις επιλογές των νηπιαγωγών, ώστε το 
κάθε παιδί ξεχωριστά να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, να νιώσει χαρά, 
ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση και πληρότητα.  
Στο πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου 2021, η  αποδοχή της διαφορετικότητας, η 
διαμόρφωση στάσεων που βασίζονται σε πανανθρώπινες αξίες παράλληλα με την ενίσχυση 
των προσωπικών ικανοτήτων που αφορούν την ενδυνάμωση των παιδιών, τη 
συναισθηματική τους επίγνωση και τη διαχείριση των διαπροσωπικών τους σχέσεων και των 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, συντελούν στη διαμόρφωση ενταξιακής κουλτούρας 
Οι αποκλίνουσες   συμπεριφορές  αντιμετωπίζονται στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης 
ως παιδαγωγικές προκλήσεις ως εξής:  

1. Παρατήρηση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς από την εκπαιδευτικό του 
τμήματος  και παιδαγωγική παρέμβαση / βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα. 

Η κάθε εκπαιδευτικός ως ερευνήτρια του έργου της  οφείλει: 

 Να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής 
των/τριών μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων και σχολικών κανόνων 
συμπεριφοράς. Έτσι θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς 
και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των 
μαθητών/τριών  του τμήματος. 

 Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών/τριών είναι 
πολλαπλά χρήσιμη για την  εκπαιδευτικό και την  βοηθά στο έργο της γιατί της  
επιτρέπει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα 
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προβλήματα των μαθητών/τριών της  και να κατανοήσει τη συναισθηματική και 
ψυχολογική κατάστασή τους. 

 Η ενημέρωσή πάνω σε θέματα υγείας των μαθητών/τριών  και των ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών που μπορεί να υπάρχουν κρίνεται απολύτως αναγκαία, γιατί 
θα  επιτρέψει στην εκπαιδευτικό ως συναισθηματικά ευφυής να προσαρμόσει 
ανάλογα τη συμπεριφορά της και θα την προφυλάξει από πιθανά ατοπήματα στις 
σχέσεις με τους μαθητές/τριες. 
 

 Συνεργασία με  την Προϊσταμένη και το Σύλλογο Διδασκόντων ,ανάπτυξη δικτύου 
συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών-με στόχο την διάχυση του βραχυπρόθεσμου 
προγράμματος στο σύνολο των εκπαιδευτικών και μαθητών της σχολικής μονάδας στα 
πλαίσια της διαδικασίας της συμπερίληψης .  

 
 Συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της 

γονικής εμπλοκής και η εδραίωση ενός θετικού κλίματος αλληλεπίδρασης, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, κατανόηση, σεβασμό και αποδοχή.  

 
 Συνεργασία με  ΣΕΕΠΕ60 

Εάν, παρά τις παραπάνω ενέργειες, ο/η μαθητής/τρια  δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του, 
τότε προβαίνουμε στις απαιτούμενες ενέργειες, για πρόταση  παραπομπής στο ΚΕΔΑΣΥ ως 
ενέργειες που αφορούν την πρώιμη ανίχνευση και πρώιμη παρέμβαση. Ενημερωτικά δε : 

2. Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

 

Σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους/στις μαθητές/τριες με 
εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές ή άλλου είδους ανάγκες, καθώς και στις οικογένειές τους 
παρέχονται προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης. 
Ειδικότερα για τους/τις μαθητές/τριες, που πρόκειται να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και από 
σχετική ιατρική γνωμάτευση προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων πρώιμης εκπαιδευτικής και 
υποστηρικτικής παρέμβασης, οι γονείς/κηδεμόνες τους δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο 
αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και 
ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών/ τριών, από τον Σεπτέμβριο προ του έτους της 
πρώτης εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο, προκειμένου να ληφθούν εγκαίρως εξατομικευμένα 
μέτρα υποστήριξης αυτών και των οικογενειών τους με την έναρξη της φοίτησής των 
μαθητών/τριών στην οικεία σχολική μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 229του ν. 4823/2021 
(Α’136) 

 

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 
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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 σημαντικός 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.  
Ο ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας είναι σημαντικός, 
δεδομένου ότι το σχολικό περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη συμπεριφορά των 
μαθητών και να δράσει σαν μηχανισμός πρόληψης στην προσπάθεια αντιμετώπισης της 
ενδοσχολικής βίας. 

Το κοινωνικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου προσδιορίζεται ως ένας συνεργατικός χώρος, 
όπου όλοι όσοι εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία, μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικοί, 
γονείς κτλ., συνεργάζονται αρμονικά παρέχοντας υποστήριξη και ενίσχυση ο ένας στον άλλο. 
Οι νηπιαγωγοί διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες για την προαγωγή ενός ασφαλούς, 
θετικού και ευεργετικού σχολικού κλίματος, για όλους τους εμπλεκομένους στη μαθησιακή 
διαδικασία, 

Η  Προϊσταμένη   και ο Σύλλογος των Διδασκόντων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
Σχολικής Βίας/Εκφοβισμού μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στα 
εργαστήρια δεξιοτήτων, και του Συλλογικού προγραμματισμού όπου υπάρχει η δυνατότητα 
ανάπτυξης σχεδίων δράσης ως προς τους άξονες, σχέσεις μεταξύ μαθητών, σχέσεις μεταξύ 
εκπαιδευτικών μαθητών, σχέσεις σχολείου οικογένειας ,σχολική διαρροή και φοίτηση κλπ): 

Ολιστικές σχολικές παρεμβάσεις από τη Διεύθυνση του σχολείου  

 αύξηση της γνώσης & συνειδητοποίησης του προβλήματος,  
 δημιουργία κανονισμού για την πρόληψη & αντιμετώπιση του εκφοβισμού,  
 αντιμετώπιση επεισοδίων εκφοβισμού όταν αυτά συμβαίνουν,  
 εμπλοκή μαθητών, εκπαιδευτικών & γονέων,  
 πρωτοβουλίες για ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό. 

Παρεμβάσεις από εκπαιδευτικούς 

 Μη-αγνόηση/υποτίμηση του προβλήματος (όταν απομακρύνονται χωρίς να 
παρέμβουν ευνοούν τον θύτη).  

 Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.  
 Συνειδητοποίηση ότι αποτελούν πρότυπα μίμησης συμπεριφορών.  
 Το κλίμα επικοινωνίας και διαλόγου θα πρέπει να υποστηρίζεται έμπρακτα από τους 

εκπαιδευτικούς μέσα στις τάξεις.  
 Ανάθεση ρόλων στους μαθητές που είναι επιθετικοί, ώστε να ξεχωρίζουν για άλλα 

πράγματα. 
Ειδικότερα: 

 Οργανώνουν παιδαγωγικά πρόγραμμα την έννοια και το περιεχόμενο των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, έτσι ώστε να κατανοούν την αξία του σεβασμού στη ζωή 
τους.  

 Σχεδιάζουν προγράμματα που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και διευκολύνουν την 
προσέγγιση, συνεργασία και τη γεφύρωση τυχόν διαφορών μεταξύ των συνομηλίκων 
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 Υποστηρίζουν  τους μαθητές στην επικοινωνία και στη συνδιαμόρφωση κανόνων, που 
να διέπουν τις σχέσεις τους και τρόπων επίλυσης συγκρούσεων και αντιμετώπισης 
επιθετικών-βίαιων συμπεριφορών. 

 Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την τήρηση κοινών κανόνων, 
την καλλιέργεια θετικού κλίματος στο σχολείο και την ανατροφοδότησή τους, σχετικά 
με αποτελεσματικές μεθόδους επίλυσης συγκρούσεων και κρίσεων. 

 Επιχειρούν την δικτύωση των σχολείων με τις υπηρεσίες και τους φορείς της τοπικής 
κοινωνίας και του Δήμου, που ασχολούνται με τα παιδιά, ώστε να μπορούν να 
αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες τους τόσο προληπτικά όσο και όταν απαιτείται 
συνεργασία μαζί τους σε περιπτώσεις κρίσης. (αντιμετώπιση φαινομένων παιδικής 
παραμέλησης-κακοποίησης-θύματα ενδοοικογενειακής βίας).  

 

VII Καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο Νηπιαγωγείο  

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων προεκτείνεται και συμπληρώνεται με εκπαιδευτικές δράσεις 

– προγράμματα που εκπονούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς βασιζόμενοι πάντα στις 

κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών όπως η συμμετοχή του σχολείου σε πρόγραμμα  

etwinning, στα Οικολογικά Σχολεία και σε διαγωνισμούς κατάλληλους για το Νηπιαγωγείο ( 

wro, HellasHome - Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Ελλάδα, EuropeanSchoolRadio, Ημέρα 

Ασφαλούς Διαδικτύου που διοργανώνεται από το δίκτυο Insafe / INHOPE). 

VIII Άλλα θέματα  

Προσωπικά δεδομένα 

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών 
της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή 
συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού 
υλικού των παιδιών τους. 

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών 

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα 
εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα 
δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο 
από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

Φαρμακευτική Αγωγή 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φάρμακο . Παρέχονται 
όμως οι πρώτες βοήθειες και ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς του παιδιού ή το ΕΚΑΒ (σε 
περίπτωση εξαιρετικού περιστατικού). Γι΄ αυτό κρίνεται σκόπιμο οι γονείς να ενημερώνουν 
για ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και τυχόν ιατρική αγωγή 
στην οποία υποβάλλονται τα παιδιά ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να 
επηρεάσει την ψυχοπνευματική τους εξέλιξη. 
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Προετοιμασία γεύματος-Γεύμα  

Το γεύμα των μαθητών/μαθητριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των 
γονέων/κηδεμόνων τους. Η νηπιαγωγός στο ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, βοηθά 
και καθοδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε 
κάθε περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους μαθητές μέχρι να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.  

Λοιποί Εργαζόμενοι της Σχολικής Μονάδας – Βοηθητικό Προσωπικό  

Το βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστρια , ) οφείλει να βρίσκεται στο χώρο του σχολείου το 
καθορισμένο ωράριο και να ασκεί με επιμέλεια τα καθήκοντά του. Οφείλει να ασφαλίζει 
κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές / μαθήτριες και να περιορίζεται 
αυστηρά μόνο στα καθήκοντά του. 

Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 

Το νηπιαγωγείο οργανώνει ενδοσχολικές εκδηλώσεις, σχολικές δραστηριότητες, σχολικές 
γιορτές, ή γιορτές άλλου τύπου (π.χ. γενέθλια ονομαστικές εορτές ). Εάν κάποιο παιδί θέλει, 
μπορεί να γιορτάσει τα γενέθλια ή την ονομαστική του εορτή στην τάξη, φέρνοντας 
συσκευασμένο 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.  

 

Άρθρο 4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου 

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και του κλίματος 
που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους 
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών . Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο 
ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τις 
εκπαιδευτικούς. Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στην 
εκπαιδευτικό της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, 
απευθύνονται στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.  

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων 

Για την ανάπτυξη συνεργασιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συστηματική επικοινωνία με 
τους γονείς η οποία προγραμματίζεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ως εξής : 

Ø Τακτικές προγραμματισμένες συναντήσεις με το σύνολο των γονέων της τάξης ,μια φορά 
τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην 
αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Η συνάντηση θα πραγματοποιείται κάθε 1η  
Τετάρτη κάθε μήνα , μετά τη λήξη του Ολοήμερου τμήματος . 

Ø Ατομικές προγραμματισμένες συναντήσεις με τους γονείς της τάξης , κάθε φορά που η 
εκπαιδευτικός κρίνει αναγκαία μια συνάντηση.  
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Ø Ολιγόλεπτες επικοινωνίες όταν οι γονείς έρχονται να πάρουν τα παιδιά τους από το 
νηπιαγωγείο. 

Ø Τηλεφωνικές επικοινωνίες. 

Ø Πίνακας ανακοινώσεων, στο εσωτερικό του νηπιαγωγείου (διάδρομος), ο οποίος 
απευθύνεται στους γονείς. 

Ø Γραπτή επικοινωνία μέσω σημειωμάτων  που μοιράζονται σε κάθε παιδί  

Ø Γραπτά μηνύματα (e-mail). 

Στην αρχή κάθε διδακτικού έτους, λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν 
στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.  

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις 
προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τις εκπαιδευτικούς του σχολείου. Οι γονείς-κηδεμόνες 
οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν άμεσα τους 
εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Νηπιαγωγείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους 
και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών 
σημειωμάτων ή/και υπεύθυνων δηλώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 
επισκέψεων/δράσεων/εκδηλώσεων κ.λπ.. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου, ή να αξιοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο 
επικοινωνίας που παρέχεται από το Νηπιαγωγείο και να ενημερώνονται για τα θέματα του 
Νηπιαγωγείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες σε έκτακτες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν 
φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι.  

III. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Στο σχολείο μας δεν υπάρχει θεσμοθετημένο όργανο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων . 

IV. Σχολικό Συμβούλιο 

Στη σχολική μας μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν μόνο ο 
Σύλλογος Διδασκόντων, και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αφού σύλλογος 
γονέων και κηδεμόνων δεν υπάρχει. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο 
λειτουργεί συνεργατικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν 
στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε 
ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής του Νηπιαγωγείου.  

V. Η σημασία της συνέργειας όλων 

Ένα ανοιχτό στην κοινωνία, συνεργατικό και δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη 
σύμπραξη όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας − μαθητών/μαθητριών, 
εκπαιδευτικών, Προϊσταμένης, Γονείς και Κηδεμόνες , Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης − προκειμένου να επιτύχει στην αποστολή του.  
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Άρθρο 5: Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών  

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες 
συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι 
φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο 
βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών. Η απρόβλεπτη ή περιστασιακή κρίση είναι 
αυτή που συνδέεται ευθέως με την ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου διαχείρισής της. Τα 
κρίσιμα συμβάντα χρήζουν έγκαιρων και έγκυρων ενεργειών ανταπόκρισης. Η έγγραφη και 
οργανωμένη αποτύπωση αυτών, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, συνιστά το πρωτόκολλο - 
σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Τα οφέλη ενός τέτοιου σχεδίου έγκεινται στη διασφάλιση της 
σωματικής ακεραιότητας και της ψυχικής υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου: 
Οι φάσεις του σχεδίου υλοποίησης της διαχείρισης κρίσεων είναι οι εξής:  

1. Προσδιορισμός της κρίσης - γεγονότος (π.χ. πλημμύρα, πυρκαγιά). 

2. Επίπεδο αντιμετώπισης. 

3. Ειδοποίηση - ενημέρωση όσων εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της κρίσης. 

4. Επιλογή τρόπου και πλαισίου ενημέρωσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, των 
γονέων και κηδεμόνων. 

5. Αξιολόγηση διαχείρισης της κρίσης. Στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει σε κάθε σχολική 
μονάδα να δημιουργηθεί μια Ομάδα Διαμόρφωσης Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων, που 
συνήθως είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων με επικεφαλής την Προϊσταμένη και αρχικά να 
αναπτυχθεί ένα γενικό σχέδιο προετοιμασίας του σχολείου για την αντιμετώπιση κρίσεων.  

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται το Σχέδιο 
Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η 
Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για 
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης, ενημερώνουν 
τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την 
εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κρίσης οι 
μαθητές/μαθήτριες παραδίδονται μόνο στους γονείς/κηδεμόνες τους ή στα πρόσωπα που οι 
γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για την παραλαβή των μαθητών/τριών από τη 
σχολική μονάδα. Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 
εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Προϊσταμένη οφείλουν να 
συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι 
φορείς/υπηρεσίες: π. χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την 
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.  

Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο 
διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.  
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Άρθρο 6: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής 
του 

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες 
παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του σχολείου 
(μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο 
σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για 
να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική 
καθημερινότητα και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 
περίπτωση από την Προϊσταμένη και το Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές και την 
κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, 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. 

 

 

 

Παρασκευή , 7 -10-  2022 
 

 

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη 

 

 

 

 

Βασιλοπούλου Μαρία 
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