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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των 
όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται 
ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.  
Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό 
παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, 
στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.  

1.2. Σκοπός εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 
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 ολόπλευρη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και 
της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά. 
Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ο Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου 
μας, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία 
του σχολείου. 

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
Ο σκοπός του  Νηπιαγωγείου  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα 
παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο 
πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 304/13-3-2003). 
 Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια),θα 
πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να 
κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα.  
Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.1566, «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». 
Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022 στο Νηπιαγωγείο Πρίνου υπηρετούν δυο 
 εκπαιδευτικοί. 

 Στο   Πρωινό Yποχρεωτικό Τμήμα  και στην Πρωινή Ζώνη διδάσκει η Σοφία 
Τσακιρίδου, Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. 

 Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα διδάσκει η Ελένη Γκαγκάρη. 

Στο νηπιαγωγείο φέτος φοιτούν 20  μαθητές ( 6  προνήπια, 14  νήπια ). 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

3.1.  Σχολικό έτος – Έναρξη Μαθημάτων 
Το σχολικό έτος είναι η περίοδος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η 
Αυγούστου του επόμενου έτους. 
 Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του επόμενου 
έτους. 
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 Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του 
επόμενου έτους. Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα 
αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
αντίστοιχα. Κάθε χρόνο οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και 
τελειώνουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους ημέρα κατά την οποία χορηγούνται τα 
αναμνηστικά στα νήπια και ο φάκελος με τις εργασίες τους. Την ίδια ημερομηνία 
αποστέλλονται τα Πιστοποιητικά Φοίτησης των μαθητών της πρώτης νηπιακής ηλικίας  για 
την εγγραφή τους στα Δημοτικά.  Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή [ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 
Α) άρθρο 2]. 

3.2.  Διδακτικό ωράριο 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το πρόγραμμα λειτουργίας του Ενιαίου Τύπου 
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι το εξής: 

Α) Πρόωρη Υποδοχή: 7:45– 80:00 

 Η πρόωρη Υποδοχή ισχύει μόνο για τους μαθητές/μαθήτριες που 
παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα και είναι προαιρετικό.   

Β)Πρωινό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα: 8:15π.μ.-13:00  

 Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 8:15 – 8:30  

 Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος – Αποχώρηση μαθητών/τριών: 13:00  
 

Γ) Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα: 13:00-16:00  

 Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:00  

 Λήξη των δραστηριοτήτων ολοήμερου προγράμματος: 16:00  

3.3.  Άφιξη στο νηπιαγωγείο 
Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο καθώς και η τακτική και 
ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.                                                                                                                                          
Το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει με την προσέλευση των στο χώρο του 
σχολείου την ώρα που προβλέπεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.                                                                                                                                           
Η καθυστέρηση κάποιου μαθητή/τριας θα πρέπει να είναι δικαιολογημένη από τον 
γονέα/κηδεμόνα και μόνο για πολύ σοβαρό λόγο.                                                                        Οι 
γονείς/κηδεμόνες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, εισέρχονται μέσα στον 
προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου και παραδίδουν τα παιδιά στη Νηπιαγωγό και 
αποχωρούν αμέσως από το χώρο του σχολείου, αφού βεβαιωθούν ότι η εκπαιδευτικός έχει 
παραλάβει το παιδί τους. Παραμονή των γονέων/κηδεμόνων εντός κτηρίου, καθώς και στον 
αύλειο χώρο απαγορεύεται. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να τηρούν τα ωράρια. Σε 
περίπτωση προσέλευσης πριν από τις καθορισμένες ώρες η ευθύνη για την ασφάλεια 
του παιδιού βαρύνει αποκλειστικά τον γονέα/κηδεμόνα.                                                                                                                  
Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των νηπίων- προνηπίων και να αποτρέπεται η 
αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η 
είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του οι θύρες εισόδου-εξόδου 
στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με 
ευθύνη της Προϊσταμένης του νηπιαγωγείου. Οι δύο είσοδοι του νηπιαγωγείου 
κλειδώνονται  στις 08:30 και παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
σχολείου, για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών. Κανείς δεν εισέρχεται στο χώρο 
του νηπιαγωγείου κατά τις ώρες λειτουργίας του συμπεριλαμβανομένων και των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει 
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διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους, πλην της καθαρίστριας η οποία 
εισέρχεται 2 φορές ημερησίως για τον καθαρισμό των χώρων πριν το δεκατιανό και το 
μεσημεριανό. Οι είσοδοι ανοίγουν  μόνο κατά τις ώρες αποχώρησης των νηπίων δηλαδή 
στις 13:00., ώρα αποχώρησης του Πρωινού Τμήματος και στις 16:00,ώρα αποχώρησης του 
Προαιρετικού Ολοήμερου Τμήματος. 

3.4.  Αποχώρηση από το νηπιαγωγείο 
Η αποχώρηση των μαθητών/τριών γίνεται μόνο από συγκεκριμένους συνοδούς, οι οποίοι 
δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση την οποία συντάσσουν και υπογράφουν οι 
γονείς/κηδεμόνες του παιδιού στην αρχή της σχολικής χρονιάς(Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), 
άρθρο18, παρ.1).                                                                                                                   
Αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο, πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ο γονέας/κηδεμόνας έχει υπογράψει σχετική 
υπεύθυνη δήλωση. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του 
σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται από τον εκπαιδευτικό ή την Προϊσταμένη 
ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι 
του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το 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 τη Διεύθυνση του Σχολείου και να 
συμπληρώσει σχετικό έντυπο(υπεύθυνη δήλωση) όπου θα αναγράφονται οι λόγοι (ΠΔ 
79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), άρθρο12, παρ.10).  

 Η ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών/τριών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει 
αποκλειστικά τους γονείς/κηδεμόνες. Οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το 
ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Τέλος, 
οι γονείς/κηδεμόνες που συνοδεύουν τα νήπια είναι σκόπιμο να προσέρχονται έγκαιρα για 
την παραλαβή τους. Η ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών του 
νηπιαγωγείου γίνεται με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων, οι οποίοι έχουν υπογράψει 
σχετική υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρονται τα πρόσωπα που συνοδεύουν τους μαθητές. 

3.5.  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου 
Το Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου καθορίζεται από την 
Υπουργική απόφαση με Φ.Ε.Κ. 2524, τεύχος Β΄/16-8-2016 ,συντάσσεται από το Σύλλογο 
Διδασκόντων με ευθύνη της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου και υποβάλλεται προς 
έγκριση στην Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Καβάλας.    
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο ακολουθείται έχει καθοριστεί με όσα προβλέπει 
και περιλαμβάνει το Δ.Ε.Π.Π.Σ., το Α.Π.Σ. και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και η εισαγωγή της 
αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα οποία 
εισήχθησαν στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022. 
Είναι επίσης σύμφωνο με τις απαιτήσεις της εποχής μας, τόσο για την παροχή ποιοτικής 
αλλά και άρτιας εκπαίδευσης. 
Δράσεις – Προγράμματα, εκπονούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς βασιζόμενα πάντα στις 
κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών υπό την επίβλεψη της Συντονίστριας 
Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία και έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή 
των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 
Καθημερινά πραγματοποιούνται τρεις οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με 
βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ- Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο Υποχρεωτικό Πρωινό Τμήμα και μία 
τέταρτη στο Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα. 
Γίνονται δύο διαλείμματα: Το ένα στο πρωινό υποχρεωτικό τμήμα και το δεύτερο στο 
προαιρετικό ολοήμερο τμήμα. 
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Στο ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου συμπεριλαμβάνεται το πρόγευμα και το 
γεύμα(προαιρετικό ολοήμερο τμήμα). 

3.6.  Πρόγευμα - Γεύμα 
Κάθε παιδί είναι απαραίτητο από την αρχή της σχολικής χρονιάς να έχει μαζί του μια 
σχολική τσάντα Νηπιαγωγείου (με εύχρηστο κούμπωμα), μέσα στην οποία καθημερινά θα 
φέρνει το πρόγευμα και το ελαφρύ γεύμα του (εφόσον φοιτά στο προαιρετικό ολοήμερο 
τμήμα). Επίσης μέσα στην τσάντα του θα έχει: μια μικρή υφασμάτινη πετσέτα, την οποία θα 
στρώνει επάνω στο τραπέζι, το μπολ με το φαγητό του, πιρούνι / κουτάλι και το 
παγουρίνο/μπουκάλι του. Ώρα  προγεύματος: 9:45-10:00, και ώρα γεύματος: 13:15- 13:45. 
Ιδιαίτερη προσοχή κι έμφαση δίνεται στην ποιότητα των τροφών (υγιεινές τροφές ). 
Απαγορεύονται τα γαριδάκια, τσιπς, σοκολάτες, κρουασάν τυποποιημένα κ.α. Ακόμη  δεν 
μπορεί να έχει μαζί του ξηρούς καρπούς, τσίχλες, ή καραμέλες, για λόγους ασφάλειας τόσο 
του ιδίου, όσο και των άλλων παιδιών. 
Τα παιδιά του προαιρετικού ολοήμερου τμήματος έχουν σε ξεχωριστό τσαντάκι, μέσα σε 
σακούλα το μεταλλικό σκεύος με το μεσημεριανό τους, το κουτάλι/πιρούνι, και μία 
χαρτοπετσέτα. Επάνω στο σκεύος αναγράφεται το όνομα του παιδιού με ανεξίτηλο 
μαρκαδόρο. 
Το φαγητό ζεσταίνεται από τη νηπιαγωγό του ολοήμερου τμήματος μέσα σε φούρνο 
(ηλεκτρική κουζίνα). 
Το νήπιο που φοιτά στο ολοήμερο τμήμα τοποθετεί με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, κάθε 
πρωί, το γεύμα του στο ψυγείο. (Μόνο την πλαστική σακούλα, όχι το τσαντάκι ολόκληρο). 
Μετά το γεύμα ακολουθεί χαλάρωση σε στρωματάκια και ζητούνται από κάθε γονέα τα 
απαραίτητα κλινοσκεπάσματα του παιδιού του. 

3.7. Εγγραφές νηπίων 
Από  1 έως 20 Μαρτίου, του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους οι 
γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις εγγραφής για το επόμενο σχολικό 
έτος 2022-2023 υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο νηπιαγωγείο που ανήκουν σύμφωνα με 
τα όρια της σχολικής περιφέρειας (ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), άρθρο 6, παρ. 4α. Οι 
απαιτούμενες ενέργειες  και τα δικαιολογητικά  είναι:  

1. Πιστοποιητικό γέννησης ( αυτεπάγγελτη αναζήτηση) 
2. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εγγραφής του γονέα (ηλεκτρονικά) 
3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι 

έγιναν τα προβλεπόμενα από το νόμο εμβόλια 
4. ΑΔΥΜ (ατομικό δελτίο υγείας μαθητή-συμπληρωμένο από τον παιδίατρο). Δύναται 

να προσκομιστεί και τον Σεπτέμβριο. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα / κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την 

ασφαλή μετακίνηση του νηπίου από και προς το σχολείο 
6. Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1, του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 

161/1998),  (πχ. λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήριο οικίας, Ε1, ή άλλο έγγραφο) από το 
οποίο,  φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή η οποία συμπεριλαμβάνεται 
στα προκαθορισμένα όρια από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Καβάλας. 
 

3.8. Μετεγγραφές νηπίων                                                                                                       
Μετεγγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο μπορεί να γίνουν ύστερα από αίτηση των 
γονέων/κηδεμόνων και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι: 

α) μετοίκηση της οικογένειας του μαθητή,                                                                                                  
β) φοίτηση μαθητή σε σχολείο το οποίο δεν έχει σχολική περιφέρεια, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του παρόντος,                                                                                                                                                  
γ) σε περίπτωση που οι μαθητές μετακινούνται από μονοθέσιο, διθέσιο και τριθέσιο σε 
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πολυθέσιο σχολείο εφόσον οι γονείς τους επιθυμούν τη μετακίνηση αυτή. Την αίτηση 
μετεγγραφής υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου οι 
γονείς/κηδεμόνες. 

4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

4.1. Φοίτηση 
Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική. 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 (ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), άρθρο 13, παρ. 1) και παρ. 1ε, άρθρο 204 
του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α). 
Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται δύο (2) ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει 
τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) 
ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου 
του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών. 
Η δίχρονη φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού 
αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό 
περιβάλλον, όσο και για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος 
δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου και εποπτεύεται από την εκπαιδευτικό της τάξης.  
Αν το παιδί υποβάλλεται σε  κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή αν έχει 
ευαισθησία σε φάρμακα, σε κάποιες τροφές ή σε κάτι άλλο, ενημερώνουν  για το θέμα . Θα 
δοθεί φύλλο γνωριμίας για το φάκελο του παιδιού, το οποίο θα κληθούν να συμπληρώσουν 
οι γονείς. Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων από τους νηπιαγωγούς, όπως ορίζει η 
σχετική νομοθεσία. Παρέχονται όμως οι πρώτες βοήθειες και ενημερώνονται τηλεφωνικά 
οι γονείς του παιδιού ή το ΕΚΑΒ (σε περίπτωση εξαιρετικού περιστατικού). 
 

4.2. Απουσίες 
 Η νηπιαγωγός της τάξης καταγράφει τις καθημερινές απουσίες των μαθητών/τριών και 
καταχωρίζονται από την Προϊσταμένη στο πληροφοριακό σύστημα myschool του ΥΠΑΙΘ. 
Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν την αιτιολόγηση της απουσίας. 
Αν το παιδί είναι άρρωστο, οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώσουν το νηπιαγωγείο 
τηλεφωνικά. 
Τη φετινή σχολική χρονιά (λόγω Covid-19), εκπαιδευτικοί και γονείς θα πρέπει να τηρούν 
απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΕΟΔΥ οι οποίες στάλθηκαν στα email όλων τον γονέων του 
νηπιαγωγείου.  
Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών/τριών, ακολουθούνται όσα 
προβλέπονται στο (ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α),άρθρο 13, παρ. 2, 3, 4). Σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ απαιτείται παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από το σχολείο όσων 
μαθητών εκδηλώνουν πυρετό ή και άλλα συμπτώματα συμβατά με Covid-19. Τα συχνότερα 
συμπτώματα της λοίμωξης Covid-19 στα παιδιά είναι πυρετός και βήχας.                Οι 
απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19 καταγράφονται, αλλά δεν 
προσμετρούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό Covid-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, 
με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, 
με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της 
σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες: 
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i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες 
από την ολοκλήρωσή της. 

ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν 
παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες. 

iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι 
από εικοσιτέσσερις (24) μήνες. 

iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία. 

v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500). 

vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα). 

vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια. 

viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή 
μυοκαρδιοπάθεια. 

ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική 
ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση 
εξειδικευμένου κέντρου. 

x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα. 

γ) Αν έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό Covid-19 και 
αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος. 

4.3. 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/τριες 
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. 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. 

4.4. Διάλειμμα 
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες βγαίνουν στο προαύλιο, όπως έχει 
καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τις 
εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι χώροι παραμονής. Το διάλειμμα είναι χρόνος 
παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων όπου αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και 
για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στις εκπαιδευτικούς 
που βρίσκονται στο προαύλιο. 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 προαύλιου χώρου.  

4.5. Προσευχή 
Πριν την έναρξη του οργανωμένου προγράμματος του Νηπιαγωγείου και πριν από το 
δεκατιανό πραγματοποιείται κοινή προσευχή νηπίων και του διδακτικού προσωπικού. Η 
συμμετοχή νηπίων άλλου δόγματος στην προσευχή δεν είναι υποχρεωτική. Οφείλουν όμως 
να βρίσκονται στο χώρου του σχολείου και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής. Με στόχο 
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την προστασία των μαθητών, γονείς άλλου δόγματος οφείλουν να ενημερώνουν τη 
διεύθυνση του σχολείου.  

 
4.6. Προϊσταμένη σχολικής μονάδας 
 Ο ρόλος της Προϊσταμένης είναι πολύπλευρος και έχει πολλές εκφάνσεις. Είναι το 
πρόσωπο που εκτός των γραφειοκρατικών καθηκόντων του έχει και καθήκοντα τα οποία 
σχετίζονται με την φροντίδα του ανθρώπινου δυναμικού, τη σταθερότητα της σχολικής 
μονάδας, την ανάπτυξη συνεργασιών, τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τελικά τη 
διαμόρφωση ολόκληρης κουλτούρας.                                                                            - Είναι 
υπεύθυνη για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών όσον αφορά στη νομοθεσία, τις 
εγκυκλίους που αφορούν τη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική  ανέλιξη τους 
(σεμινάρια, επιμορφώσεις κτλ).                                                                       - Συμβάλλει  στη 
δημιουργία δημοκρατικού κλίματος μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ των μαθητών/τριών  
και των εκπαιδευτικών που σε συνεργασία μαζί τους είναι υπεύθυνοι για την ομαλή 
λειτουργία του σχολείου.                                                           - Είναι υπεύθυνη σε συνεργασία 
πάντα με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα του νηπιαγωγείου, η οποία προάγει την 
υγεία και την ασφάλεια των μαθητών.                                                                                                                                                 
- Έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη 
αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη.                                                                                            - 
Θέτει υψηλούς στόχους και κατευθύνει την σχολική μονάδα και δημιουργεί προϋποθέσεις 
για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοιχτό προς την κοινωνία. 
 - Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων και την 
αντικατάσταση τους σε περίπτωση φθοράς.                                                                    - 
Συνεργάζεται με φορείς του δήμου, για τη συντήρηση του κτηρίου και με φορείς της 
τοπικής κοινωνίας για ότι κριθεί από τον Σ.Δ ότι εξυπηρετεί στόχους που τίθενται στη 
σχολική μονάδα (π.χ. πολιτιστικός σύλλογος για διάφορες εκδηλώσεις, επισκέψεις σε 
ιδιωτικά μουσεία, αθλητικά κέντρα κτλ), (ΦΕΚ 1340/2002 άρθρο 27), (λόγω covid-19 
αποφεύγονται οι επισκέψεις). 

 

4.7. Διδακτικό  προσωπικό 
Πρωταρχικός στόχος των εκπαιδευτικών είναι να μυήσουν τα παιδιά σε συνήθειες που 
χαρακτηρίζουν τον εγγράμματο πληθυσμό και  προτρέπουν την «δια βίου μάθηση». Για 
τους λόγους αυτούς η εκπαιδευτικός διαμορφώνει ένα ελκυστικό, φιλικό και πλούσιο σε 
ερεθίσματα μαθησιακό περιβάλλον που εξασφαλίζει κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης 
για όλα τα παιδιά. 

Σύμφωνα με το (ΦΕΚ 1340/2002 άρθρο 39):                                                                                            
- Εκπαιδεύουν τους μαθητές/τριες σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του ΔΕΠΠΣ, 
του Α.Π.Σ. και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων                                                                                  - 
Προετοιμάζουν καθημερινά το διδακτικό τους έργο με βάση τις αρχές του 
εποικοδομητισμού, εφαρμόζοντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές                            
- Ενισχύουν την σχέση αλληλεπίδρασης καλλιεργώντας έτσι  την σχέση συνεργασίας μεταξύ 
των μαθητών/τριών και προάγουν τη δημοκρατική συμπεριφορά.                                - 
Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών/τριών και προσφέρουν ηθική και  κοινωνική 
παιδεία                                                                                                                       -  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.                                                                                                                                                                   
-  Τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά την πορεία κάποιων μαθητών και ιδιαίτερα για θέματα 
που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.                                                                                                          
-  Επικοινωνούν με τους γονείς όταν απουσιάζει ο μαθητής πλέον των τριών (3) ημερών και 
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δεν έχουν ενημερωθεί για την αιτία της απουσίας                                                                                                
-  Αντιμετωπίζουν τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών ως συνεργάτες, αρωγούς στο έργο 
τους για την καλύτερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ακούν με σεβασμό τους όποιους 
προβληματισμούς τους και προσπαθούν να δώσουν λύσεις ως ειδικοί του χώρου, οι οποίες 
θα βελτιώσουν τις γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών                             
-  Σε περίπτωση που η συμπεριφορά (γνωστική, κινητική, κοινωνική, συναισθηματική, 
προβλήματα λόγου) των νηπίων χρήζει διάγνωσης/ υποστήριξης από ειδικούς επιστήμονες, 
οι εκπαιδευτικοί κατευθύνουν/συμβουλεύουν τους γονείς/κηδεμόνες για την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας προς αυτούς. 

4.8. Μαθητές/Μαθήτριες 
Το Νηπιαγωγείο Πρίνου 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 κυριαρχεί η χαρά, το παιχνίδι, 
η δημιουργία και η πειθαρχημένη ελευθερία. 
Τα νήπια μαθαίνουν να λειτουργούν σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον σεβόμενα  τους 
κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής τους στη ζωή του σχολείου από 
τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, τη σχολική περιουσία και το συμμαθητή/τρια  
Εάν και εφόσον προκύψει θέμα παραβατικότητας ενημερώνεται η Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου και σε συνεργασία με τους γονείς του παιδιού και τον εκπαιδευτικό, 
δίνεται η λύση. 

4.9. Σχολικές εκδηλώσεις-Δραστηριότητες-Δράσεις 
Το σχολείο οργανώνει μια σειρά δράσεων που στόχο έχουν τη σύνδεση της σχολικής και 
κοινωνικής ζωής, την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα, τον εμπλουτισμό των 
υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/τριών και την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής.                                                                                                                      
Σχολικές δράσεις θεωρούνται όλες οι προγραμματισμένες και κατάλληλα σχεδιασμένες 
δράσεις του σχολείου που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν το πρόγραμμα σπουδών και 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου εντός ή εκτός του σχολείου. 
Οι δράσεις αυτές έχουν διεπιστημονικό, διαθεματικό και βιωματικό χαρακτήρα και 
ενθαρρύνουν τη διερεύνηση, τη συνεργατικότητα, την ανάπτυξη της αυτονομίας και της 
υπευθυνότητας των μαθητών/τριών (Π.Δ. 79/2017, άρθρο 16).                                                                                                  
Οι προγραμματισμένες δράσεις του σχολείου εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό 
του σχολείου και ενημερώνεται για αυτές η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.). Ως 
προς τις έκτακτες δράσεις, που μπορεί να πραγματοποιηθούν και δεν έχουν συμπεριληφθεί 
στον ετήσιο προγραμματισμό, πρέπει να εγκριθούν από την Προϊσταμένη μετά από 
εισήγηση του Σ. Δ και τη γραπτή ή προφορική ενημέρωση της  Σ.Ε.Ε. Για την 
πραγματοποίηση όλων των δράσεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό, όπου αναφέρονται ο 
τόπος, ο χρόνος κ.α. Αντίγραφο πρακτικού υποβάλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών στην 
Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Καβάλας. Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στις σχολικές 
δράσεις είναι υποχρεωτική.                                                                                                                        
Για την πραγματοποίηση των δράσεων μπορεί να γίνει μεταφορά ωραρίου έως δύο φορές 
ανά σχολικό έτος, και ύστερα από απόφαση του Σ.Δ για την οποία ενημερώνεται ο 
Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Σ.Ε.Ε..                                                                                 
Ο εκκλησιασμός των μαθητών/τριών μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων και με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί  και εφόσον το 
επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις (λόγω Covid-19) για 
ασφαλή μετάβασή στο ναό.  

4.10.  Σχολικές γιορτές - Αργίες 
Τα Νηπιαγωγεία δε λειτουργούν:                                                                                                       
α)τα Σάββατα και τις Κυριακές,                                                                                                               
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β) την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή),                                                                                                     
γ) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων),                                              
δ) την Καθαρά Δευτέρα,                                                                                                                                            
ε) την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή),                                                                                                                     
στ) από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα),                                                                                                                                                       
ζ) την 1η Μαΐου,                                                                                                                                      
η) την εορτή του Αγίου Πνεύματος,                                                                                                           
θ) από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) και                                                   
ι) την εορτή των Τριών Ιεραρχών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του 
σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.                                                             Τα 
Νηπιαγωγεία παραμένουν, επίσης, κλειστά, όταν οι Νηπιαγωγοί παρακολουθούν 
υποχρεωτικά σεμινάρια της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου.                                                              
Εορταστικές εκδηλώσεις στα νηπιαγωγεία πραγματοποιούνται:                                                  
α) στις 27 Οκτωβρίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα κατά 
την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου είναι 
Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή,                                                                                                                                                      
β) στις 24 Μαρτίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου. Σε περίπτωση 
που η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη 
Παρασκευή,                                                                                                                  γ) στις 17 
Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική 
Αντίσταση. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις 
πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή.                        Οι σχολικές γιορτές, 
εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου, καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν 
μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην πραγματοποίηση του σχολικού έργου. Γι’ αυτό 
είναι απαραίτητο οι μαθητές να μην απουσιάζουν από αυτές, αν δεν έχουν σοβαρό 
λόγο(ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α)άρθρο 3, παρ. 1, 2).              Για το τρέχον σχολικό έτος 2021-
2022, και μέχρι νεωτέρας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι σχολικές 
εορτές θα είναι κλειστές, χωρίς τη συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων στις σχολικές 
εκδηλώσεις . 

4.11.Χρήση εικόνων και βίντεο από σχολικές δραστηριότητες 
Δεν επιτρέπεται στους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών να αναρτήσουν φωτογραφίες ή 
βίντεο στο διαδίκτυο από διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου. Εικόνες από σχολικές 
δραστηριότητες των παιδιών που θα αναρτηθούν από τους εκπαιδευτικούς σε 
εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς ιστότοπους και στον ιστότοπο του σχολείου, θα έχουν 
υποστεί επεξεργασία και θα γίνονται μόνο μετά την ενυπόγραφη έγκριση των γονέων για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων των νηπίων. 
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να φωτογραφίζουν και να βιντεοσκοπούν τα νήπια μόνο  για 
παιδαγωγικούς σκοπούς και κατόπιν υπογεγραμμένης υπεύθυνης δήλωσης από το γονέα. 
 

4.12. Βιβλιοθήκη 
Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη. 
Κάθε μαθητής δανείζεται ένα βιβλίο κάθε Παρασκευή και υποχρεούται να το επιστρέψει 
έως την ερχόμενη Δευτέρα. Ο μαθητής που δεν έχει επιστρέψει το βιβλίο του ΔΕΝ μπορεί 
να δανειστεί άλλο βιβλίο μέχρι την επιστροφή του προηγούμενου. 
Τα δανειζόμενα βιβλία- παραμύθια της Βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται εγκαίρως και 
σε καλή κατάσταση. 
Το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, λόγω Covid-19, δεν θα λειτουργήσει η δανειστική 
βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου. 
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4.13. Παιδαγωγικός έλεγχος 
Τα ζητήματα συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων 
/κηδεμόνων με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό του τμήματος, την προϊσταμένη του 
νηπιαγωγείου, τον Σ.Δ και την Σ.Ε.Ε, 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.                                                                                                                                 
Οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες για την μαθησιακή 
και συμπεριφορική πορεία των μαθητών/τριών.                                                                                         
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια παρουσιάζει απόκλιση σε σχέση με το σύνολο των 
υπόλοιπων μαθητών, δηλαδή υποψία για επικινδυνότητα μαθησιακών δυσκολιών και 
προβλήματα συμπεριφοράς, τότε η εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με την 
Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, τους γονείς/κηδεμόνες, τις Σ.Ε.Ε Γενικής και Ειδικής 
Αγωγής, καθώς επίσης με το αντίστοιχο περιφερειακό ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ώστε να ακολουθηθούν οι 
σχετικές διαδικασίες. 

Τέλος, όπου κρίνεται απαραίτητο, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων γίνεται η 
παραπομπή του παιδιού στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 

4.14. Ποιότητα σχολικού χώρου 
Ο σχολικός χώρος έχει μεγάλη σημασία γιατί αποτελεί το πλαίσιο όπου διαμορφώνεται η 
προσωπικότητα του παιδιού και το έργο αγωγής. Σε αυτόν αποτυπώνεται το σύστημα στο 
οποίο στηρίζεται η σχολική αγωγή. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, του 
αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας κτλ διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα 
στον οποίο καλλιεργείται η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Κοινός στόχος όλων είναι ο 
σεβασμός του σχολικού χώρου. 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. 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. 

Η βασική καθαριότητα του χώρου είναι ευθύνη του Δήμου. Η υπεύθυνη καθαριότητας 
ακολουθώντας τα μέτρα προστασίας covid-19 επιτελεί τα καθήκοντα της με περισσή 
προσοχή (αερίζει, απολυμαίνει έπιπλα και παιχνίδια κάθε φορά που χρησιμοποιούνται, 
απολυμαίνει τουαλέτες, πόμολα, πατώματα κ.τ.λ.) έτσι ώστε να φοιτούν τα παιδιά σε ένα 
υγιεινό περιβάλλον. 
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς η Προϊσταμένη με το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής 
μονάδας μερίμνησε (λόγω μέτρων προστασίας covid-19), ώστε να τοποθετηθούν τα 
τραπεζάκια των μαθητών/τριών σε απόσταση μέσα στην αίθουσα του νηπιαγωγείου. 
Επίσης μερίμνησε ώστε κάθε μαθητής/τρια  να έχει τα ατομικά του εργαλεία 
(μαρκαδόρους, ψαλίδι, κόλλα, πλαστελίνη κ.τ.λ,) 
Ένας  από τους στόχους του σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της 
ευθύνης στους μαθητές/τριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου και για τον 
λόγο αυτόν πραγματοποιούνται σχετικές δράσεις. 
Ο χώρος του σχολείου πρέπει να διατηρείται καθαρός, για τον σκοπό αυτό μεριμνούν 
εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες. 
Εσκεμμένες φθορές και ζημιές επιδιορθώνονται από τις οικογένειες των παιδιών που 
ευθύνονται για αυτές.  
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5. ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ  
 
H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας 
πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και 
σχολικού εκφοβισμού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οργανώνονται και υλοποιούνται 
σχέδια δράσης (δραστηριότητες όπως το συμβόλαιο της τάξης, κανόνες της τάξης, μέρα της 
διαφορετικότητας) συμμετοχή σε διαπολιτισμικές δραστηριότητες. Το  σχολείο είναι ένας 
χώρος όπου προωθείται κλίμα συνεργασίας, αποδοχής της διαφορετικότητας και σεβασμός 
στις κλίσεις και στις ικανότητες και ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Για το λόγο αυτό 
λαμβάνεται ειδική μέριμνα προς αποφυγή και πρόληψη φαινομένου βίας και σχολικού 
εκφοβισμού μέσω της εκπόνησης σχεδίων εργασίας, τη συμμετοχή σε διαπολιτισμικές 
δραστηριότητες με στόχο να αναπτύσσεται ο σεβασμός και το συνεργατικό πνεύμα και την 
οργάνωση μιας σειράς δράσεων και εκδηλώσεων με στόχο τη σύνδεση της σχολικής και 
κοινωνικής ζωής και τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/τριών αλλά 
και την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και ευαισθησίας σε κοινωνικά θέματα (π.χ. 6 Μαρτίου 
γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα «Σχολικής βίας και 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 με την οικογένεια, κ.ά. 
Υπεύθυνη εντοπισμού παρόμοιων φαινομένων ορίζεται κάθε εκπαιδευτικός στο τμήμα της 
σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ 2 η/20-09-2021 του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. 

 
6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 
Σημαντική παράμετρος της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου είναι η εποικοδομητική 
συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων των μαθητών. Η συνεργασία 
αυτή βοηθάει στην θετική στάση των μαθητών/τριών απέναντι στο σχολείο αλλά και της 
ολόπλευρης ανάπτυξης (μαθησιακής και κοινωνικής) αυτών. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν 
για τη δημιουργία συνεργατικού κλίματος με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών 
και τους ενημερώνουν για τη μαθησιακή εξέλιξή τους καθώς και για συμπεριφορικά 
θέματα.               
Οι γονείς/κηδεμόνες φροντίζουν:  

- ώστε το παιδί τους να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο νηπιαγωγείο 
- να ενημερώνουν τηλεφωνικά τη σχολική μονάδα σε περίπτωση απουσίας του 
- να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ενημερώσεις και να παρακολουθούν το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου και τη σχολική ιστοσελίδα blog ώστε να 
είναι ενήμεροι για οτιδήποτε αφορά την λειτουργία της σχολικής μονάδας 

- να προσέρχονται στον χώρο του σχολείου μόνο σε προκαθορισμένες από τον 
εκπαιδευτικό ώρες, έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η λειτουργία του 

- να παρίστανται σε κάθε κάλεσμα των εκπαιδευτικών προκειμένου να συζητηθούν 
θέματα που αφορούν τη λειτουργία του νηπιαγωγείου. 

Στην αρχή του σχολικού έτους πραγματοποιείται η πρώτη συγκέντρωση γονέων και 
κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν στον κανονισμό του σχολείου, 
ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του, καθώς και η ενημέρωση τους για τον 
Διδακτικό Προγραμματισμό της σχολικής μονάδας.                                            Μπορούν 
επίσης να ενημερώνονται για την πρόοδο του παιδιού τους, η εφόσον επιθυμούν να 
συζητήσουν με τον εκπαιδευτικό μεμονωμένα, ένα προσωπικό θέμα που αφορά το παιδί 
τους, ύστερα όμως από προηγούμενη συνεννόηση και κλείσιμο ραντεβού  με τη 
νηπιαγωγό.                                                                                                              Σε περίπτωση 
διαζευγμένων γονέων το Νηπιαγωγείο να γνωρίζει (με την προσκόμιση ειδικού εγγράφου 
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στο νηπιαγωγείο) ποιος από τους δυο γονείς έχει την κηδεμονία.                                                                                                                                              
Να γνωστοποιούν εμπιστευτικά στη νηπιαγωγό της τάξης και στην Προϊσταμένη 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.), προκειμένου η νηπιαγωγός να 
γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες και τις αδυναμίες του και να δουλέψει πάνω σ’ αυτές.                                                                                                                  
Να γίνεται έγκαιρα η προσκόμιση των σχετικών εγγράφων, 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.                                      Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να 
νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί κανένα μαθητή/τρια στο χώρο του σχολείου.                                                                                          
Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι που δυσαρεστεί, προβληματίζει ή ενοχλεί τους γονείς σε 
σχολικό επίπεδο θα πρέπει να το συζητούν με την υπεύθυνη νηπιαγωγό και την 
Προϊσταμένη.                                                                                                                                 Σε 
περίπτωση έκτατου προβλήματος, το οποίο αφορά μαθητή/τρια οι γονείς/κηδεμόνες 
πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο, ώστε μαζί με την εκπαιδευτικό να δίνεται η καλύτερη 
δυνατή λύση.                                                                            Συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων 
στη λήψη αποφάσεων σχετικών με εξωσχολικές δραστηριότητες.                                                                                                                                   
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ το τρέχον σχολικό έτος λόγω πανδημίας, παιδιά που 
παρουσιάζουν έστω και ελαφριά συμπτωματολογία, θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι 
τους. 
 

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

     7.1. Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών 
 Τα μαθήματα στo νηπιαγωγεία μπορεί να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες 
ημέρες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων, 
όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας  Θρησκευμάτων ή του οικείου Περιφερειάρχη. 
Διακοπή μαθημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών είναι δυνατή μόνο με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας  Θρησκευμάτων και για τις αιτίες της προηγούμενης 
παραγράφου. 
Τα Νηπιαγωγεία παραμένουν επίσης  κλειστά και κατά τις εκλογές (Δημοτικές, Βουλευτικές, 
Συνδικαλιστικές). 

 

7.2. Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Την τρέχουσα σχολική χρονιά λόγω των συνθηκών της πανδημίας και στο διάστημα που θα  
ανασταλεί η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, θα παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση μέσω χρήσης της ισχύουσας ψηφιακής πλατφόρμας Cisco Webex στους 
μαθητές/τριες, με αναπροσαρμογή του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος στις 
ανάγκες της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στις ώρες που θα έχει ορίσει το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Οι γονείς/κηδεμόνες δείχνοντας υπευθυνότητα στο μάθημα το εξ αποστάσεως θα πρέπει 
να ακολουθήσουν κάποιους κανόνες σωστής συμπεριφοράς των παιδιών απέναντι στο 
διαδικτυακό μάθημα. 
Το παιδί θα πρέπει να κάθεται μπροστά στον υπολογιστή του, σε χώρο κλειστό, στο 
δωμάτιο του αν γίνεται, χωρίς να διασπάται η προσοχή του από άλλα άτομα. 
Καλό θα είναι να έχει προηγηθεί το μεσημεριανό γεύμα, για να μη διασπάται η προσοχή 
του, στη διάρκεια του μαθήματος.  
Το πρόγραμμα θεματολογικά καθώς και σε επίπεδο δραστηριοτήτων θα είναι κοινό για 
όλους τους μαθητές/τριες μετά από ομαδικό προγραμματισμό των εκπαιδευτικών της 
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σχολικής μονάδας. 
 

7.3. 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. 
 
H Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με το 
Σύλλογο Διδασκόντων, έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται 
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης, 
ενημέρωσε τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης 
κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 
Στη σχολική μονάδα, αρχικώς αναπτύχθηκε ένα γενικό σχέδιο προετοιμασίας του σχολείου 

για την αντιμετώπιση κρίσεων και έχει δημιουργηθεί Ομάδα Διαμόρφωσης Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Κρίσεων, που είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων με επικεφαλής την 

Προϊσταμένη.  

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιήθηκε το 
Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου από το Σύλλογο 
Διδασκόντων με Αρ. Πράξης 4/22-09-2021 και υλοποιήθηκε πρόγραμμα σεισμού με  
άσκηση ετοιμότητας την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2021 και έχουν προγραμματιστεί κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους άλλες δύο ασκήσεις τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 
2022.  
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, 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. 
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8. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου  

Υποχρεωτικό Πρωινό Τμήμα 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ     

    
  

    
  

7:45 - 8:30 45΄ Πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριων (προαιρετικό πρόγραμμα)   

        

08:15 - 8:30   Υποδοχή μαθητών/τριών   

    
  

    
  

08:30 - 
09:15 

1η διδακτική ώρα - 45’ Ελεύθερο παιχνίδι - ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)   

        

09:15 - 
10:00 

2η διδακτική ώρα - 45’* 
Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το 
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, πρόγευμα 

  

    
  

    
  

10:00 - 
10:45 

Διάλειμμα   
 

      
 

  

10:45 - 
11:30 

3η διδακτική ώρα - 45’ 
Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το 
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ-Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

  

    
  

    
  

11:30 - 
12:10 

4η διδακτική ώρα - 40’  
Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, 
ανατροφοδότηση (γωνιές) 

  

    
  

    
  

12:10-12:45 5η διδακτική ώρα - 35΄ 
Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το 
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ - Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Αναστοχασμός - 
Ανατροφοδότηση- Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας 

  

    
  

    
  

12:45-13:00 
Προετοιμασία για 
Αποχώρηση 

  
 

      
 

13:00 Αποχώρηση   
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Παρατηρήσεις: 
-  Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων θα δουλεύονται στη 2η και στην 3η Οργανωμένη 
δραστηριότητα για να συμμετέχουν και οι δύο εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 
-    Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας. Η Νηπιαγωγός έχει 
την ευελιξία να προσαρμόζει το χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης. 
 

Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ     

    
  

    
  

13:00-14:20 
1η διδακτική ώρα ολοήμερου 
προγράμματος- 40΄ 

Προετοιμασία γεύματος/γεύμα   

        

 
2η διδακτική ώρα ολοήμερου 
προγράμματος- 40΄ 

  Χαλάρωση/ύπνος/Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα 
κέντρα μάθησης (γωνιές)  

  
   

    
  

14:20-15:00 
3η διδακτική ώρα ολοήμερου 
προγράμματος- 40΄ 

Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ   

      
 

      
 

15:00-15:20 Διάλειμμα   
 

  
   

    
  

15:20-16:00 
4η διδακτική ώρα ολοήμερου 
προγράμματος- 40΄ 

Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση   

      
 

      
 

15:45- 16:00   Προετοιμασία για αποχώρηση   

        

16:00 Αποχώρηση   
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9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ    

                                                                                                                                 
Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα 

νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από τους 

μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο 

σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και 

εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο 

πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και 

το όραμά  του.                                                                                                                                                             

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση την Προϊσταμένη του  Νηπιαγωγείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και 

από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής 

επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος.                                                                                                                                                      

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο 

μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με τον κανονισμό του Νηπιαγωγείου.                                         

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας συντάσσεται ύστερα από 

εισήγηση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου κας Σοφίας Τσακιρίδου, με τη συμμετοχή 

όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, του εκπροσώπου του συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων  καθώς και του εκπροσώπου του Δήμου Θάσου, εγκρίνεται με την υπ αριθμόν 

πράξη  2/06-10-2021 Πρακτικό Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας Πρίνου. 

 

                                                                 Πρίνος, 06/10/2021 

 

Η Προϊσταμένη 

 

Σοφία Τσακιρίδου 

 

Εγκρίνεται 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ 

 
 
 
 

Αικατερίνη Σαραφίδου 
 

Ημερομηνία: …………………………………………………. 

Διευθυντής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Kαβάλας 
 

 
 
 

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης 
 

Ημερομηνία: …………………………………………………. 


