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Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167). 
 2) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 111).  
3) Την παρ.  1 και την παρ.  8 του άρθρου  8 του ν. 3699/2008 «Σχολικές μονάδες» 
όπου ορίζεται ότι: «Τα ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια 
είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενι-
κής εκπαίδευσης» (Α΄ 199).  
4) Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υ-
πουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  
5) Το π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  
6) Το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).  
7) Το π.δ. 2/2021 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 2). 
 8) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).  
9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 10) 
Την υπ’ αρ. 50/22-10-2020 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής.  
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/443/118547/Β1/10-09-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Από το  σχολικό έτος  2020-2021 
και εφεξής, κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
οφείλει να έχει εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο αναφέρο-
νται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της.  
 Σύμφωνα λοιπόν με το ΦΕΚ 491/9-2-2021, Τεύχος Β΄, και η σχολική μονάδα, 
Νηπιαγωγείο Πέπλου, οφείλει να συντάσσει τον Εσωτερικό της Κανονισμό, τον οποίο 
συνυπογράφουν οι παρακάτω:  
H Διευθύντρια Εκπαίδευσης της ΠΕ Ν. Έβρου, κ. Δήμητρα Βουρδόγλου, η Συντονί-
στρια Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 60, κ. Ανδριανή Δρίβα, η εκπρόσωπος του Δήμου Α-
λεξ/πολης , κ. Δροσιά Μουλατζίδου, όπως ορίστηκε με την υπ΄αριθμ.235/2020 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης, η κ. Χρυσάνθη Μπαξεβάνη, Προϊστα-
μένη του Νηπ/γείου Πέπλου και η κ. Παπαδάκη Χρύσα, εκπρόσωπος των γονέων-κη-
δεμόνων του Νηπιαγωγείου.  
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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

Εισαγωγή  
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) ε-

πιδιώκει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για 
να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται 
όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθη-
τές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).  

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαί-
δευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδε-
κτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουρ-
γίας του Νηπιαγωγείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης 
κοινότητας. 

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση της 
Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου 
Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου/Δημοτικής κοινότητας. Εγκρίνεται από τη 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου 
καθώς και από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινο-
ποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη 
του σχολικού έτους 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. 

 
 
 

 

Σκοπός του Νηπιαγωγείου 
Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι  να βοηθήσει την ολόπλευρη και ισόρροπη ανά-

πτυξη των νηπίων, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Αυτό επιτυγ-
χάνεται ως εξής: Καλλιεργώντας τις αισθήσεις και οργανώνοντας τις πράξεις τους. 
Προκαλώντας το ενδιαφέρον για εκμάθηση και προάγοντας τη γνώση και κατανόηση 
δεξιοτήτων. Κινητοποιώντας την κριτική και δημιουργική σκέψη. Αναπτύσσοντας την 
ικανότητα κατανόησης και έκφρασης μέσα από τα σύμβολα, υποστηρίζοντας το ρόλο 
της γλώσσας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ενσωματώνοντας την τεχνολογία στις 
διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος. Ενισχύοντας τη συνεργασία με τους γο-
νείς. Αναδεικνύοντας το παιχνίδι ως πυρήνα του προγράμματος.  

To Νηπιαγωγείο είναι ο χώρος που ζουν μαθητές πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτο-
νται, δημιουργούν, επιλύουν  προβλήματα, συνάπτουν σχέσεις με ομηλίκους ανεξάρ-
τητα από φύλο και καταγωγή. 

Για να υλοποιηθεί ο πολυδιάστατος ρόλος του και να επιτευχθούν οι στόχοι του, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί με τίτλο 
«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου», περιγράφονται οι πιο σημαντι-
κοί από αυτούς. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Νηπιαγωγείου μας, είναι εναρμονισμένος με την 
ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔ 79/2017), τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και την εμπει-
ρία των εκπαιδευτικών. Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχο-
λείου εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, 
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για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχο-
λείου. Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημα-
ντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην 
αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. 

 Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση 
ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή 
όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολό-
πλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της 
σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχο-
λικής κοινότητας. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, σύμφωνα με την Υ.Α.491/9-2-2021,  συ-
ντάσσεται ύστερα από εισήγηση της Προϊσταμένης  της σχολικής μονάδας και με τη 
συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου 
Δήμου και αποστέλλεται για έγκριση στην Διευθύντρια Εκπαίδευσης και την Συντονί-
στρια Εκπαιδευτικού Έργου. 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 1ο. Προσέλευση-παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση. 
Είσοδος από την ανατολική είσοδο του σχολείου, συνοδεία γονέα και ώρα 8:15π.μ.  

έως 8:30π.μ., όπως προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του υποχρεωτικού προ-
γράμματος. Τους μαθητές παραλαμβάνει η νηπιαγωγός του τμήματος στην είσοδο του 
σχολείου και οι γονείς αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των 
νηπίων/προνηπίων, δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια κανείς πέραν των μαθητών/τριών 
και των εκπαιδευτικών. 

Είναι αυτονόητο πως η έγκαιρη προσέλευση συμβάλει καθοριστικά στην εύρυθμη 
λειτουργία του Νηπιαγωγείου, ενώ η καθυστέρηση επηρεάζει αρνητικά τη διεξαγωγή 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για αυτό και είναι απολύτως αναγκαίο να τηρείται ο 
χρόνος προσέλευσης. 

Με σκοπό την ασφάλεια των παιδιών και την αποτροπή αναίτιας εισόδου και εξό-
δου αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και την αποτροπή εισόδου 
ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με αυτό, οι θύρες εισόδου-εξόδου παραμένουν κλει-
στές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. 

Η ώρα αποχώρησης του νηπιαγωγείου μας, σύμφωνα πάντα με το ωρολόγιο πρό-
γραμμα του υποχρεωτικού τμήματος είναι στις 13:00μ.μ. και τα νήπια δεν αποχωρούν 
πριν την ώρα αυτή εκτός αν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι. Στην περίπτωση αυτή, οι γο-
νείς επικοινωνούν με το σχολείο, πριν την άφιξή τους, ενημερώνουν για τον λόγο για 
τον οποίο το παιδί πρέπει να αποχωρήσει και υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση 
(παρ. 10, άρθρο 12, Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ109Α). Η αποχώρηση των νηπίων γίνεται 
ΜΟΝΟ με συνοδεία ενήλικα. 

Σε περίπτωση ασθένειας-απουσίας του παιδιού, ενημερώνεται το σχολείο, το αρ-
γότερο μέχρι τις 9:00π.μ. Το παιδί που ασθενεί, επιστρέφει με γνωμάτευση γιατρού, 
στην οποία γράφεται ακριβώς η ασθένεια και ότι επιτρέπεται να επιστρέψει στο σχο-
λείο. 

Κατά την αρχή του πρώτου τριμήνου του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων, μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής 
στο νηπιαγωγείο , προκειμένου η προσαρμογή των παιδιών να είναι ομαλή. Το ευέλι-
κτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και το σύλλογο διδασκόντων, 
σε συνεργασία με τους γονείς- κηδεμόνες, σύμφωνα με το ΠΔ79/2017,όπως τροποποι-
ήθηκε με το νόμο 4559/2018, άρθρο 23. 
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Η ώρα του διαλείμματος μπορεί να τροποποιείται, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, 
που μπορεί να επικρατούν, καθώς και τη διάρκεια των οργανωμένων δραστηριοτήτων 
και υπεύθυνη για την εφημερία στο διάλειμμα είναι η νηπιαγωγός του τμήματος. 

Σχετικά με τη σίτιση των παιδιών συνίσταται υγιεινό πρόγευμα (κουλούρι, κέικ, 
τόστ με τυρί, σπιτική πίτα, γιαούρτι, αυγό, όχι χυμοί με συντηρητικά ή αλλαντικά). 

Τονίζεται πως η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική και οι απουσίες κα-
ταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα my school του ΥΠΑΙΘ καθημερινά. Αν οι 
απουσίες ξεπεράσουν τον αριθμό 100 η φοίτηση στο νηπιαγωγείο επαναλαμβάνεται 
σύμφωνα με το άρθ. 204 του νόμου 4610/07-05-2019. Όπως προαναφέρθηκε ο γονέας 
–κηδεμόνας ενημερώνει το σχολείο για την απουσία του παιδιού και αν και εφόσον δεν 
επιλυθεί το πρόβλημα της συστηματικής απουσίας, αναζητείται ο μαθητής μέσω της 
αστυνομικής, δημοτικής αρχής και της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας (αρθ.13, 
ΠΔ79/2017). 

Ενημέρωση των γονέων  ότι δεν χορηγείται φαρμακευτική αγωγή σε μαθητή/τρια 
από τους εκπαιδευτικούς (Φ.7/495/12344484/Γ1/4-10-2010). 

 
 
 
 
 

Άρθρο 2ο.  Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις 
Η Προϊσταμένη  

 Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκό-
ντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη, σε συ-
νεργασία με τους εκπαιδευτικούς, για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

  Ενημερώνει τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εκπαιδευτική νομο-
θεσία, 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 τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθη-
τική των χώρων του Νηπιαγωγείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφά-
λειας των μαθητών/μαθητριών. 

  Έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο, για την ανά-
πτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

 
 

Οι εκπαιδευτικοί 
  Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους 
στόχους της προσχολικής εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολι-
τικής και με την καθοδήγηση των Στελεχών της Εκπαίδευσης.  
 Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, εφαρμό-
ζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες και ι-
διαιτερότητες των μαθητών/μαθητριών. 
  Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλ-
λιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπε-
ριφορά.  
 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 προσφέ-
ρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. 
  Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, 
εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 
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  Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια 
και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επη-
ρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κα-
τάλληλες 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 υποστηρι-
χθούν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και οι οικογένειές τους. 
  Συνεργάζονται με τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια ή τον Προϊστάμενο/Προϊσταμένη, 
τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη Εκπαίδευσης για την καλύτερη δυνατή παιδαγω-
γική 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 σύ-
στημα 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 ε-
νεργά συνδιαμορφώνοντας την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. 
  Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζη-
τούν 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 ενδιαφέ-
ρον για την υλική περιουσία του σχολείου.  
 Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυ-
χολογική).  
 Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο. Σε περιπτώσεις που 
γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συ-
μπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα:  
1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με όποιον έχουν διαφορά.  
2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος. 
 3. Απευθύνονται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια, Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του 
Νηπιαγωγείου. 

  Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η ανακύκλωση υλι-
κών. 

  Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός 
Νηπιαγωγείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευ-
γένεια και ευπρέπεια.  

Τα θέματα συμπεριφοράς των μαθητών/τριών στο σχολείο, αποτελούν αντικείμενο 
συνεργασίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό του τμήματος, τους γονείς, την Προϊσταμένη 
του νηπιαγωγείου, τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, τα οικεία ΚΕΣΥ, ώστε να 
υπάρξει η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. 

Ειδικότερα σε περίπτωση προβλημάτων συμπεριφοράς ενός νηπίου καλείται ο γο-
νέας/κηδεμόνας στο σχολείο και ενημερώνεται με στόχο την από κοινού συνεργασία 
για την επίλυσή τους. Αν η συμπεριφορά επαναλαμβάνεται και εγκυμονεί κινδύνους 
για την ασφάλεια των μαθητών, ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αναθεωρήσει τον 
τρόπο συμμετοχής του παιδιού σε εξωτερικές δραστηριότητες του σχολείου (επισκέ-
ψεις), όπως με ενδεχόμενη συνοδεία των γονέων του. Σε κάθε περίπτωση και πριν από 
κάθε απόφαση λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας 
και των δικαιωμάτων του παιδιού. Σοβαρά ζητήματα συμπεριφοράς καταγράφονται 
στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.  

Η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και 
μπορεί να γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων: α) όταν πρόκειται για αλλαγή 
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τμήματος, β) με τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα όταν πρόκειται για αλλαγή σχο-
λείου (άρθρο 14, ΠΔ 79/2017). Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας,  
εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχο-
λικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προ-
ώθηση της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, η προώθηση της συνεργασίας σχολείου 
με Φορείς όπου κρίνεται σκόπιμο. 
Στόχος μας είναι να προλάβουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα βίας και 
σχολικού εκφοβισμού μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, συζητήσεις με τους μα-
θητές και ενημερώσεις των γονέων. 
 
Γονείς και κηδεμόνες 
 - Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ε-
νημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του. 
 - Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις, έντυπες ή ηλεκτρονικές, ώστε να ενη-
μερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου. 
 - Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γο-
νέων με τη Διεύθυνση και τον 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. 
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Άρθρο 3ο. Σχολικές εκδηλώσεις- Δραστηριότητες 
Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν 

τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώ-
σεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποί-
ησή τους σε κοινωνικά θέματα. 

Η υλοποίηση γιορτών στο νηπιαγωγείο, όπως και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγ-
ματοποιηθούν,  αποφασίζεται από το σύλλογο διδασκόντων στην αρχή του σχολικού 
έτους. 

Οι εθνικές γιορτές, 28η Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου πραγματοποιούνται την παρα-
μονή των εθνικών επετείων στο χώρο του σχολείου, χωρίς την παρουσία γονέων. Ανή-
μερα των γιορτών το νηπιαγωγείο συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, δηλαδή κατάθεση στεφάνου και παρέλαση στον κεντρικό δρόμο του χω-
ριού. Για το σχολικό έτος 2020-2021, οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τα 
μέτρα που αφορούν στην πανδημία. Ο μαθητής /τρια που θα καταθέσει στεφάνι, προ-
κύπτει από κλήρωση. 

Γιορτές με την παρουσία γονέων ορίζονται , η γιορτή των Χριστουγέννων και η 
γιορτή λήξης . Η συμμετοχή των γονιών αφορά και στην προετοιμασία των γιορτών 
(ετοιμασία χώρου, σκηνικών, μπουφέ), πάντα εθελοντικά και ανάλογα με τις δυνατό-
τητες του καθενός. Οι γιορτές αυτές δύναται να πραγματοποιηθούν και απογευματινές 
ώρες. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται μεταφορά ωραρίου εργασίας σε απογευματινές 
ώρες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο 
(2) φορές ανά διδακτικό έτος με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και για την οποία 
ενημερώνεται ο/η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 16 
ΠΔ79/2017 όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 23, ν. 4559/2018). 
 Για τον τρόπο εορτασμού των γενεθλίων (με τούρτα, μόνο κέρασμα, χωρίς ε-
δέσματα, με εδέσματα για το σπίτι κλπ) αποφασίζει ο σύλλογος διδασκόντων. ). Στην 
περίπτωση εορτασμού γενεθλίων, διευκρινίζεται ότι, θα πρέπει οι γονείς να ειδοποιούν 
το σχολείο και τη νηπιαγωγό τηλεφωνικά μερικές μέρες νωρίτερα (απόφαση του Συλ-
λόγου Διδασκόντων). Ειδικότερα φέτος, ο εορτασμός περιορίζεται σε κεράσματα συ-
σκευασμένα, λόγω Covid 19. 
     Αναφορικά με τις επισκέψεις που πραγματοποιεί το Νηπιαγωγείο στο πλαίσιο των 
σχεδίων εργασίας που υλοποιεί, τονίζεται ότι θα πρέπει οι γονείς να υπογράφουν υπεύ-
θυνες δηλώσεις έγκρισης συμμετοχής των παιδιών τους στις επισκέψεις και για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να ελέγχουν τις τσάντες των νηπίων. Σε διαφορετική περίπτωση τα 
παιδιά δε συμμετέχουν. Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι επισκέψεις ακολουθούν τους 
γενικότερους κανόνες και τα μέτρα προστασίας από την  πανδημία. 

Σχετικά με τη χρήση εικόνων και βίντεο από σχολικές δραστηριότητες: να γίνει 
αναφορά ότι δεν επιτρέπεται η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο και ποια είναι η πολιτική 
του σχολείου σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των νηπίων (Ν. 
GDPR 4624/2019). Η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο, 
γίνεται μόνο ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του γονέα και προσκομίζοντας ανάλογη 
υπεύθυνη δήλωση. 
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Άρθρο 4ο.  Συνεργασία σχολείου–οικογένειας–Συλλόγου Γο-

νέων και Κηδεμόνων 
Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευ-

τικούς με την δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούρ-
γημά τους και ο χώρος του σχολείου. 

Πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που αναρτώνται 
στις εισόδους του σχολείου και τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές. Ο-
φείλουν να γνωστοποιούν εμπιστευτικά στη Νηπιαγωγό της τάξης και στην Προϊστα-
μένη κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή αλλά 
και οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή του παιδιού (π.χ. διαζύγιο, νέο μωρό κ.λπ.), προκει-
μένου η νηπιαγωγός να γνωρίσει καλύτερα τις ψυχικές του ανάγκες και να τις συμπε-
ριλάβει στην παιδαγωγική της προσέγγιση. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων πρέπει 
το Νηπιαγωγείο να γνωρίζει ποιος από τους δυο γονείς έχει την κηδεμονία (Φ7 
/517/127893/Γ1/13.10.2010). 

Προσκομίζουν στο σχολείο τούς αριθμούς τηλεφώνων τους για άμεση επικοι-
νωνία μαζί τους και ενημερώνουν το σχολείο για κάθε αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου 
τους. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίζουν έγκαιρα τα διά-
φορα έγγραφα (π.χ. Α.Δ.Υ.Μ., Βιβλιάρια Εμβολίων, Υπεύθυνες Δηλώσεις, κ.ά.) που 
τους ζητούνται από το σχολείο.  

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί 
κανένα παιδί στο χώρο του σχολείου. Σε περίπτωση που υπάρξει θέμα με κάποιο μα-
θητή, ενημερώνεται πρώτα ο γονέας από την/τον εκπαιδευτικό του τμήματος και συ-
νεργάζεται με το σχολείο για την επίλυσή του.  

Η ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών είναι δικαίωμα των 
γονέων/κηδεμόνων και καθήκον των εκπαιδευτικών. Η ενημέρωση των γονέων/κηδε-
μόνων για ,την πρόοδο των μαθητών και για θέματα αγωγής ή ζητήματα που αφορούν 
τη λειτουργία του σχολείου πραγματοποιείται:  
α) στην αρχή του διδακτικού έτους, όταν οι εκπαιδευτικοί και η Προϊσταμένη του Νη-
πιαγωγείου ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες για το ωρολόγιο πρόγραμμα και το 
αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες και ημέρες επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους, 
β) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του 
τριμήνου με ευθύνη της/του Διευθύντριας/ή - /Προϊσταμένης-ου του σχολείου και του 
εκπαιδευτικού του τμήματος προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παι-
διών τους. Η συνεργασία σχολείου – Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων γίνεται εκτός 
διδακτικού ωραρίου, αλλά εντός του εργασιακού…Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις 
πραγματοποιούνται και έκτακτες αν κριθεί απαραίτητο από την νηπιαγωγό του τμήμα-
τος, όπως επίσης και ατομικές ενημερώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίζει ο 
σύλλογος διδασκόντων του νηπιαγωγείου και για το οποίο ενημερώνονται εγκαίρως οι 
γονείς-κηδεμόνες. Ειδικά για το σχολικό έτος οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται 
εξ αποστάσεως , μέσω της πλατφόρμας webex, τηρώντας τα γενικότερα μέτρα προστα-
σίας. 
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Άρθρο 5ο : Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς 

κινδύνους Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 
      Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποι-
κίλες 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 περιστα-
σιακή κρίση είναι αυτή που συνδέεται ευθέως με την ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου 
διαχείρισής της. Τα κρίσιμα συμβάντα χρήζουν έγκαιρων και έγκυρων ενεργειών α-
νταπόκρισης. Η έγγραφη και οργανωμένη αποτύπωση αυτών, σε επίπεδο σχολικής μο-
νάδας, 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 δια-
χείρισης 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 φο-
ρέων, 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 τον Διευθυντή/Διευθύ-
ντρια, Προϊστάμενο/Προϊσταμένη και αρχικώς να αναπτυχθεί ένα γενικό σχέδιο προε-
τοιμασίας του σχολείου για την αντιμετώπιση κρίσεων. 
        Για την προστασία από σεισμούς και  φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά 
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. Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια ή ο Προϊστάμενος/η Προϊσταμένη του 
Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δι-
δασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης, ενημερώ-
νουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά 
την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κρίσης οι μα-
θητές/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 φαινο-
μένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύ-
ντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν 
ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, Υ-
ΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχο-
λικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης 
των μαθητών τροποποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και 
ΕΟΔΥ λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19. 
Μαθητές και εκπαιδευτικοί φορούν μάσκα σε εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους κα-
θόλη τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να υπενθυ-
μίζει στα παιδιά την τήρηση αποστάσεων και την ορθή χρήση του αντισηπτικού. Αερί-
ζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την αίθουσα. Επίσης φροντίζει να μην υπάρχει συ-
νωστισμός κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.  
Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται από τον σύλλογο Διδασκόντων Υπεύθυνος διαχείρι-
σης COVID-19, τα καθήκοντα του οποίου έχουν καθοριστεί από τον Εθνικό Οργανι-
σμό Δημόσιας Υγείας. 
ΕΚΤΑΚΤΩΣ λόγω συνθηκών COVID-19 τροποποιείται η ώρα αποχώρησης σε 13:00-
13:10 από 18-01-2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν απόφαση Αριθμ. Φ7/3625/Δ1. 
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ΠΕΠΛΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 

 
                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ     

    
 
                                                        ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ                                 

 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ                    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
                         ΕΡΓΟΥ 
 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΡΙΒΑ                                          ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ 
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