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                                                      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

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 όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική 

κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, , γονείς/κηδεμόνες).  

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. 

 

                ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.  

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του 

Προϊστάμενου / Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών 

του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων( εφόσον υπάρχει) καθώς και εκπροσώπου του 

Δήμου/Δημοτικής κοινότητας. Εγκρίνεται από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια 

Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου καθώς και από 

τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους 

κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους γονείς/κηδεμόνες. 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας: της Διεύθυνσης του Νηπιαγωγείου, των εκπαιδευτικών, των 

γονέων και κηδεμόνων.  
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

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 και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

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». 

 Στόχος, επίσης του Νηπιαγωγείου είναι η προσαρμογή των νηπίων  στη 

σχολική ζωή, η προσαρμογή τους στους κανόνες που τη διέπουν, η ένταξη τους στην 

ομάδα, η συνεργασία τους με την ομάδα, η αυτονομία και η αυτοεξυπηρέτησή τους. 

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 και η 

πειθαρχημένη ελευθερία. 

Η σχολική ζωή καλό είναι να ρυθμίζεται από κάποιους κανόνες, οι οποίοι 

βοηθούν την εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί 

αποτελεσματικότερα ως μια ασφαλής κοινότητα μάθησης. 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 

Με τον όρο «Σ χολικό κανονισμό» εννοούμε το σύνολο των όρων και των 

κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, 

μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να 
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αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο 

θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις 

και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό 

ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε 

βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. 

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να 

διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο ,αναπτύσσοντας 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, η αλληλεγγύη, 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.  

Το Νηπιαγωγείο Πύργων συστεγάζεται με το δημοτικό και αποτελείται από 

ένα πρωινό και ένα ολοήμερο τμήμα. Υπηρετούν σ’ αυτό για το τρέχον σχ. έτος 

2022-23  δύο  εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας ΠΕ60, μια εκπαιδευτικός Αγγλικής 

Γλώσσας ΠΕ06, μια εκπαιδευτικός Παράλληλης στήριξης ΠΕ60.50  και μία 

καθαρίστρια κοινή με το δημοτικό. 

                             ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος 

του 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 (Φ7/109162/Δ1/ 8-9-2022 σύμφωνα με την 1614/υ1/8-1-

2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’8)) 

Για το σχολικό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα του σχολείου, διαμορφώνεται ως εξής:  

Έναρξη / λήξη  μαθημάτων 

Το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 

Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 
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λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχίζουν 

στις 12 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά την 

οποία χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή 

Κυριακή, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή.  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

 

 Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 8:15- 8:30.  

 Λήξη υποχρεωτικού πρωινού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 

13:00. Λήξη του ολοημέρου στις 16.00. 

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η 

ομαλή προσαρμογή των μαθητών/τριών δύναται να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο 

παραμονής στο Νηπιαγωγείο κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας (παρ. 7, 

άρθρο 2, Π.Δ. 79/2017).  

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι ενήλικες 

που συνοδεύουν τους μαθητές, κατά την άφιξή τους  παραδίδουν τους/τις 

μαθητές/ριες  στην κεντρική πόρτα του νηπιαγωγείου. Απαγορεύεται η αναίτια 

είσοδος στον προαύλιο και εσωτερικό χώρο του νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του. 

Η αυλόπορτα του κτιρίου του Νηπιαγωγείου  κλειδώνεται  στις 8:30 π.μ. και 

παραμένει  κλειστή  καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για να 

διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών.  Ανοίγει  μόνο κατά την  ώρα  αποχώρησης 

των νηπίων δηλαδή στις 13.00μ.μ., ώρα αποχώρησης του πρωινού τμήματος και στις 

16.00 για το ολοήμερο. Τα παιδιά παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους 

ενήλικες στην υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι 

γονείς τους κατά την εγγραφή τους.    

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει 

αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να 

γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να προσέρχονται έγκαιρα για την 
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παραλαβή τους.  Αποχώρηση μαθητή πριν τη λήξη του ωραρίου μπορεί να γίνει σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από επικοινωνία των γονέων – κηδεμόνων με 

τις νηπιαγωγούς, τηρώντας όλους τους κανόνες για την ασφάλεια των νηπίων και 

πάντα με συνοδεία απαραίτητων εγγράφων (αίτηση γονέα – βεβαίωση αναγκαιότητας 

από Δημόσιο Φορέα (184795/Δ1/30-10-2017)). 

Οι εκπαιδευτικοί αποχωρούν από την τάξη αφού έχουν αποχωρήσει όλοι/ες οι 

μαθητές/τριες. 

 

         ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 

Το Νηπιαγωγείο εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από  την 

Υπουργική απόφαση με Φ.Ε.Κ. 2524, τεύχος Β΄/16-8-2016 κ, εξειδικεύεται από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη του Διευθυντή/της Διευθύντριας ή του 

Προϊστάμενου / Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου και υποβάλλεται προς έγκριση 

στον Προϊστάμενο/Προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

      Εγγραφές νηπίων 

Η εγγραφή των προνηπίων γίνεται ηλεκτρονικά με ευθύνη των γονέων μέσω της 

ψηφιακής υπηρεσίας gov.gr . 

Το πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου εκδίδεται από την προϊσταμένη. 

Οι γονείς υποχρεούνται να προσκομίσουν: 

 Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού ή άλλο στοιχείο στο οποίο να φαίνεται ότι 

έγιναν τα προβλεπόμενα από το νόμο εμβόλια. 

 Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). 

 Υπεύθυνη δήλωση του γονέα / κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για 

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

(ΦΕΚ 161/1998), (πχ. λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήριο οικίας, ή άλλο 

έγγραφο) από το οποίο, κατά την κρίση της Προϊσταμένης του 

Νηπιαγωγείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 

 

                   ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ  

 

Ηλικία φοίτησης/ Επιλογή νηπίων 

 

Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία. Στο 

νηπιαγωγείο φοιτούν δύο 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. 

Φοίτηση / απουσίες 

 

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική και 

εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις 

καθημερινές απουσίες και από το Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/μένη 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. 

Αν το παιδί  υποβάλλεται σε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή αν 

έχει ευαισθησία σε φάρμακα, σε κάποιες τροφές ή σε κάτι άλλο, οι γονείς οφείλουν 

να ενημερώσουν για το θέμα αυτό τη νηπιαγωγό. Απαγορεύεται η χορήγηση 

φαρμάκων από την εκπαιδευτικό, όπως ορίζει σχετική νομοθεσία.  
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Επανάληψη Φοίτησης 

 

Νήπια, τα οποία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους καθώς και για λόγους υγείας 

που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού 

θεραπευτηρίου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την Α’ τάξη του δημοτικού 

παραμένουν για μια ακόμη χρονιά στο νηπιαγωγείο, ύστερα από δήλωση του γονέα. 

Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα έτος γίνεται ακόμη όταν 

διαπιστώνεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία η το σχολικό σύμβουλο προσχολικής 

αγωγής ότι το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει τα 

μαθήματα της Α’ τάξης του δημοτικού και εφόσον οι γονείς το επιθυμούν. 

 

Σχολικοί χώροι  

 

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. Τεράστια συμβολή σε αυτό 

έχει και η υπεύθυνη καθαριότητας του Νηπιαγωγείου. 

  

 Διάλειμμα  

 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, 

όπως έχει καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. .  
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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 στους/στις εκπαιδευτικούς που 

βρίσκονται στο προαύλιο.  

 

 

 

 

Σχολικό πρόγραμμα  

 

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μέσα απ’ όλες τις παρεχόμενες δραστηριότητες 

έχει σαν βασικό σκοπό το παιδί . Περιλαμβάνει όσα προβλέπει το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Η επεξεργασία των γνωστικών αντικειμένων γίνεται διαθεματικά με 

συνδυαστική χρήση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με άμεσες μορφές 

διδασκαλίας, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το Δ.Ε.Π.Π.Σ.  

  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.  

Λαμβάνεται ειδική μέριμνα προς αποφυγή και πρόληψη φαινομένων βίας και 

σχολικού εκφοβισμού. Καλλιεργείται και προωθείται κλίμα αποδοχής απέναντι στο 

διαφορετικό. Τα παιδιά μαθαίνουν να συν-εργάζονται, 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 

Το παιδαγωγικό και το οικοδομικό υλικό που υπάρχει σε κάθε τμήμα του 

Νηπιαγωγείου επαρκεί πλήρως για την εκπαίδευση και την απασχόληση των παιδιών. 

Γι’ αυτό  όταν έρχονται τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο, δεν πρέπει  να φέρνουν μαζί τους 
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παιχνίδια ή άλλα προσωπικά τους αντικείμενα για να απασχοληθούν ή για να παίξουν 

με αυτά στη διάρκεια της ημέρας. 

Η νηπιαγωγός αξιοποιεί, οργανώνει και σχεδιάζει το portfolio των νηπίων, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πέντε κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, 

Δημιουργίας και Έκφρασης, Πληροφορικής. Ανάλογα με την κάθε μαθησιακή 

περιοχή μπορούν αντίστοιχα να τοποθετηθούν και τα ανάλογα αντιπροσωπευτικά 

δείγματα των παιδικών εργασιών ορίζοντας έτσι ξεκάθαρα κριτήρια για την επιλογή 

και την αξιολόγηση του περιεχομένου του portfolio, με βάση τους στόχους του 

εκπαιδευτικού, των παιδιών αλλά και του αναλυτικού προγράμματος. 

 Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη νηπιαγωγό ώστε να παίρνει αποφάσεις για 

βελτίωση και ανατροφοδότηση της μάθησης και της διδασκαλίας, αλλά και μία 

συστηματική συλλογή δεδομένων που αφορούν την ανάπτυξη του παιδιού. 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

 

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά εντάσσονται για δεύτερη συνεχή φορά στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου σύμφωνα με την εγκύκλιο   94236/ΓΔ4/29-

07-2021 Υ.Α.(Β’3567)  τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Μετά από συνεδρίαση του 

συλλόγου εκπαιδευτικών αποφασίζονται οι θεματικές ενότητες, οι υποενότητες και οι 

δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αφορούν το 

σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί 

έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν διαμορφωτική αξιολόγηση καθ’ όλη τη 

διάρκεια του προγράμματος και να προβαίνουν στον  επαναπροσδιορισμό του, ενώ 

στο τέλος της σχολικής χρονιάς λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση του προγράμματος. Ο 

προγραμματισμός των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

σχολείου. 

 

Σχολικές γιορτές – εκδηλώσεις / αργίες 

 

Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν: 

α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές  
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β. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή) 

γ. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του 

Πολυτεχνείου,  σε όλα τα νηπιαγωγεία, μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις 

οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι 

Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή. 

δ. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων). 

ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή το διδακτικό 

προσωπικό παίρνει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές εκδηλώσεις της 

εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής. 

στ. Την Καθαρά Δευτέρα 

ζ. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή) 

η. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές 

Πάσχα), 

θ. Την 1η Μαΐου 

ι. Τοπική εορτή  (Πολιούχος Άγιος, στην τοπική κοινότητα Πύργων η 8η Νοέμβρη, 

γιορτή « Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων» ). 

ια. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος 

ιβ. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) 

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 οι μαθητές καλό θα  ήταν να μην 

απουσιάζουν από αυτές, αν δεν έχουν σοβαρό λόγο. 

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 

πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική 
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σημαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου 

μήνα. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή 

Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή. 

1. Έκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχη όταν 

πρόκειται για εκδήλωση τοπικού ενδιαφέροντος. 

2. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να παίρνουν μέρος στο γενικό εορτασμό των 

εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Νομαρχίας ή της 

δημοτικής αρχής. 

 Εκκλησιασμός νηπίων μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδακτικού 

προσωπικού, εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι 

προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβασή τους στο ναό.  

Τα Νηπιαγωγεία παραμένουν επίσης κλειστά όταν οι Νηπιαγωγοί 

παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια της Σχολικής Συμβούλου και κατά τις 

εκλογές (Δημοτικές, Βουλευτικές). 

 

Διδακτικές επισκέψεις 

 

Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, 

ενώ θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση προς τους γονείς και γραπτή έγκρισή τους. Η 

συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στις σχολικές δράσεις είναι υποχρεωτική. Για 

την πραγματοποίηση των δράσεων συντάσσεται πρακτικό, όπου αναφέρονται ο 

τόπος, ο χρόνος κ.α. Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στην διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας. 

 

Προσευχή 

 

Πριν την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή μαθητών/τριών 

και του διδακτικού προσωπικού στην οποία συμμετέχουν όλοι/ες με σεβασμό. Η 
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συμμετοχή μαθητών/τριών άλλου δόγματος στη προσευχή δεν είναι υποχρεωτική. 

Οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου και να σέβονται την ιερότητα 

της στιγμής. 

 

Πρόγευμα – γεύμα 

 

Κάθε παιδί θα πρέπει από την αρχή της σχολικής χρονιάς να έχει μαζί του μία 

σχολική τσάντα νηπιαγωγείου (με εύχρηστο κούμπωμα), μέσα στην οποία θα φέρνει 

καθημερινά το πρόγευμα. Θα πρέπει, επίσης, να έχει μία μικρή υφασμάτινη πετσέτα 

την οποία θα στρώνει επάνω στο τραπέζι, το μπολ του φαγητού του και το παγουρίνο/ 

μπουκάλι του. Καθώς τα παιδιά περνάνε μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους στο 

σχολείο, το τι τρώνε τις συγκεκριμένες ώρες είναι πολύ σημαντικό για την υγιή 

ανάπτυξή τους, αλλά και για τη διαμόρφωση της διατροφικής τους συμπεριφοράς. Οι 

γονείς έχουν  την ευθύνη να παρέχουν τα υλικά για το κολατσιό και το 

μεσημεριανό, τα οποία θα πρέπει να είναι υγιεινά και θρεπτικά. Συστήνεται να 

αποφεύγονται τα γαριδάκια, τσιπς, σοκολάτες, κρουασάν τυποποιημένα κ.α. Τα 

νήπια  δεν πρέπει να έχουν  μαζί τους ξηρούς καρπούς, τσίχλες, ή καραμέλες, για 

λόγους ασφάλειας. 

Η ενδυμασία και τα παπούτσια των παιδιών 

 

Τα παιδιά υποχρεούνται να φορούν άνετα ρούχα για να κινούνται ελεύθερα στο χώρο 

του νηπιαγωγείου. Επίσης χρήσιμο θα ήταν, να υπάρχει σε ένα κουτί,  στο χώρο του 

νηπιαγωγείου, μία αλλαξιά ρούχα και ένα πακέτο μωρομάντηλα, σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. Συνιστάται να φορούν τα παιδιά παπούτσια, τα οποία να μπορούν 

να τα βγάζουν και να τα βάζουν μόνα τους. Λόγω της  τοποθεσίας του Νηπιαγωγείου 

Πύργων και του μικροκλίματος της περιοχής συστήνεται να υπάρχει εφεδρικά στο 

ερμάριο των νηπίων ένα ζευγάρι γαλότσες για την έξοδο στο προαύλιο του σχολείου 

και μια εφεδρική ζακέτα. 
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Βιβλιοθήκη 

 

Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 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. Η 

ημερομηνία έναρξη της δανειστικής βιβλιοθήκης θα ανακοινωθεί από τις 

νηπιαγωγούς. Τα δανειζόμενα βιβλία- παραμύθια της Βιβλιοθήκης πρέπει να 

επιστρέφονται εγκαίρως και σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση φθοράς του βιβλίου, 

ο μαθητής υποχρεούται να το αντικαταστήσει. 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια ή Προϊστάμενος / Προϊσταμένη  

 

Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 

διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι 

υπεύθυνος/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 υπεύθυνος/υπεύθυνη, μαζί με τους/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. Έχει την ευθύνη τήρησης των αρχείων 

και σύνταξης εγγράφων της σχολικής μονάδας της λειτουργίας των ψηφιακών 

αρχείων και της πλατφόρμας Myschool. 
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Οι εκπαιδευτικοί  

 

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. 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.  

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών/τριών που 

παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήματα συμπεριφοράς, ο/η 

εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με τον/την Διευθυντή/τρια ή τον/την 

Προϊστάμενο/νη του σχολείου ή τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, τους 

γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, τον/τη Σ.Ε.Ε Γενικής και Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης και τις υποστηρικτικές Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(ΕΔΕΑΥ, ΚΕΣΥ). Υλοποιεί και εφαρμόζει βραχυχρόνιο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε 

συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό του Τ.Ε και την ΕΔΕΑΥ, αλλά και τους/τις 

Σ.Ε.Ε. Γενικής και Ειδικής Αγωγής, αφού πρώτα ενημερώσει και τους 

γονείς/κηδεμόνες. Αν τα παραπάνω μέτρα δεν ωφελήσουν τότε, με τη σύμφωνη 

γνώμη των γονέων, γίνεται παραπομπή του παιδιού στο αρμόδιο Κ.Ε.Σ.Υ. 

Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου 
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Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς 

με την δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά 

τους και ο χώρος του σχολείου. Mπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για 

την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τη νηπιαγωγό της τάξης. Για το 

λόγο αυτό οι συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών θα είναι τακτικές, εκτός 

διδακτικού ωραρίου αλλά εντός ωραρίου εκπαιδευτικού. Διαβάζουν προσεκτικά όλες 

τις ανακοινώσεις, έντυπες ή ηλεκτρονικές, ώστε να ενημερώνονται για θέματα 

λειτουργίας του Σχολείου. Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω 

του Συλλόγου Γονέων 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 

Οι γονείς-κηδεμόνες προσκομίζουν στο σχολείο τους αριθμούς τηλεφώνων 

τους για άμεση επικοινωνία μαζί τους και οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή. 

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. Η στενή συνεργασία σχολείου-γονέων/κηδεμόνων 

είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.  

 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

 

 

 

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά 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.  
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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, ενημερώνει  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. 

Σε άλλες έκτακτες ανάγκες (πανδημία, καιρικά φαινόμενα κ.α) όλοι οι 

συμμετέχοντες στη σχολική κοινότητα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με 

τους κανόνες και τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Να παρέχεται εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

Πρωτόκολλο covid – 19 
 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ7/109162/Δ1/8-9-2022 με θέμα: «Λειτουργία των 

Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023», και την Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/7-9-2022 

ΚΥΑ (Β’4695): 

«Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι προαιρετική για τους/τις 

μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών 

μονάδων». 

Επιπλέον αναφέρονται τα εξής: 

 

«Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών COVID-19 1. Διαχείριση μαθητή/μαθήτριας, εκπαιδευτικού και μέλους του προσωπικού 
με συμπτώματα περιστατικών COVID-19 Εάν ένας/μία μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί 

με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των 
γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19 

της σχολικής μονάδας τα παρακάτω: – Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/ της μαθητή/τριας. – Απομόνωση του/της 

μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής 
χειρουργικής μάσκας. – Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από τον/την μαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που το 

φροντίζουν. – Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης 

βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων- ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου). – 
Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του/ της μαθητή/τριας με χρήση 

εξοπλισμού ατομικής προστασίας. – Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με 

αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 συστήνεται η 
διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή 

με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR). Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον, 

ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της. Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες 
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, τότε ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο 

σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-19, πρόβλημα υγείας, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Εάν από την ιατρική αξιολόγηση προκύπτει ότι ο/η μαθητής/τρια είναι ύποπτο κρούσμα 
συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 

(rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR). 2. Εάν ένας εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ή μέλος του λοιπού 

προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, 
παραμένει στο σπίτι και με ευθύνη του ειδοποιείται η σχολική μονάδα. Εάν αυτό συμβεί όταν είναι στο σχολείο, αποχωρεί από το 
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χώρο του σχολείου μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους. Συστήνεται η υποβολή του σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με 
τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR). Εν αναμονή 

του αποτελέσματος, οι ανωτέρω παραμένουν σε απομόνωση κατ’ οίκον, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. 

Γ. Διαχείριση μαθητή/τριας και μέλους του προσωπικού στην περίπτωση θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) Ο γονέας/κηδεμόνας 

του/της μαθητή/τριας ή ο/η εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ή μέλος του λοιπού προσωπικού ενημερώνει τον υπεύθυνο 

διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19. Ο/Η μαθητής/τρια 
και το μέλος του προσωπικού που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο και να 

παραμείνει σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια 

της απομόνωσης, ο/η μαθητής/τρια ή το μέλος του προσωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να απέχει και από όλες τις 
εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός). Ως ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα λήψης της θετικής 

εργαστηριακής διάγνωσης. 

Δ. Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19 Ο/Η μαθητής/τρια ή ο ενήλικος μπορεί να επιστρέψει στο 
σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο 

βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών. Αν ο πυρετός επιμένει συστήνεται η 

παράταση της απομόνωσης εντός της οικείας μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Για την επιστροφή στο σχολείο των 

επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ ούτε η προσκόμιση ιατρικής 

βεβαίωσης. Σε περίπτωση, όμως, που, παρά τις συστάσεις, πραγματοποιηθεί νέος εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος και είναι 

θετικός, τότε το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο μη επανόδου στο σχολείο. Στην περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή 
ανοσοκαταστολή μπορεί το παραπάνω απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να παραταθεί, σύμφωνα με την 

γνώμη του θεράποντος ιατρού. Οι μαθητές/τριες καθώς και τα μέλη του προσωπικού όταν επιστρέφουν στο σχολείο ή στην 

υπηρεσία τους υποχρεούνται στη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για 

πέντε (5) ημέρες από την ημέρα λήξης της απομόνωσης. 

Ε. Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με αρνητικό εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο Ο/Η μαθητής/τρια ή ο ενήλικος που 

χαρακτηρίσθηκε ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 και υποβλήθηκε σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με αρνητικό αποτέλεσμα 
επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού χωρίς τη 

λήψη αντιπυρετικών και την υποχώρηση/βελτίωση των συμπτωμάτων. Για την επάνοδο στο σχολείο δεν απαιτείται η προσκόμιση 

ιατρικής βεβαίωσης ή αρνητικού διαγνωστικού τεστ. 

ΣΤ. Απουσία εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π από την εργασία τους λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 Οι 

εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π που είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 και τίθενται σε κατ’οίκον απομόνωση 
για πέντε (5) ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ του παρόντος, προκειμένου να δικαιολογήσουν την πενθήμερη 

απουσία από την εργασία τους λόγω νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα (gov.gr – 

EΨΠ), και αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εκδίδουν τη βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου. Ακολούθως υποβάλουν σχετική 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 επιδεικνύοντας ταυτόχρονα στον/στην Διευθυντή/ντρια-Προϊστάμενό/ή 

τους την αντίστοιχη βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή 
μοριακού ελέγχου (PCR). Στην περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο 

λόγω νόσησης από κορωνοιό COVID-19, η απουσία του δικαιολογείται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της με την 

υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και την επίδειξη ταυτόχρονα στον/στην 

Διευθυντή/ντρια -Προϊστάμενό/ή των σχετικών εγγράφων του νοσοκομείου. 

Ζ. Απουσίες μαθητών/τριων λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 Για τη μη προσμέτρηση των απουσιών των μαθητών/ τριων 

που είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 και τίθενται σε κατ’οίκον απομόνωση για πέντε (5) ημέρες, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ του παρόντος, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή ίδιοι αν είναι ενήλικοι/ες επισκέπτονται την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα (gov.gr – EΨΠ), και αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της 

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εκδίδουν τη βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου. 
Ακολούθως υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 επιδεικνύοντας ταυτόχρονα στον/στην 

Διευθυντή/ντρια -Προϊστάμενό/ή τους την αντίστοιχη βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 

κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR). Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε 
νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοιό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό 

διάστημα νοσηλείας του/της, με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και την 

επίδειξη ταυτόχρονα στον/στην Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενό/ή των σχετικών εγγράφων του νοσοκομείου». 

Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση της σχετικής εγκυκλίου. Οι νηπιαγωγοί δύναται 

να προσφέρουν διευκρινίσεις.  
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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.  
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                                3 Οκτωβρίου2022 
 

Η προϊσταμένη 
 
 
 
 
 

       Στεργιάννη Δήμητρα  
Εγκρίνεται: 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου :                       Ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών  Θεμάτων: 
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