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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 

 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 

 

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. Αποτελεί 

σημαντικό 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 ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της 

συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής  κοινότητας, κ.ά. Το 

Νηπιαγωγείο Σοφικού αποτελείται από ένα πρωινό υποχρεωτικό τμήμα 17 νηπίων-

προνηπίων. Αναμένεται να λειτουργήσει το προαιρετικό ολοήμερο τμήμα με την 

πρόσληψη εκπαιδευτικού, το οποίο θα αποτελείται από 11 μαθητές. 
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2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

2.1. 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 

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. 

Οι ημέρες κατά τις οποίες το Νηπιαγωγείο δε θα λειτουργεί, καθώς και οι τυχόν, 

διαφοροποιήσεις στο καθημερινό ωράριο λειτουργίας του, θα γνωστοποιούνται 

έγκαιρα από τη Διεύθυνση, με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα και τηλεφωνήματα. 

 

2.2. Ωράριο λειτουργίας 

Το Νηπιαγωγείο μας λειτουργεί ως δημόσιο νηπιαγωγείο τις πέντε εργάσιμες 

ημέρες της εβδομάδας και ακολουθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου 

Ολοήμερου Νηπιαγωγείου που συντάσσεται με βάση την με αριθ. πρωτ. 

130272/Δ1/05-08-2016 (ΦΕΚ 2670/2016, τ. Β΄) 

Υ.Α, https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_FEK_2670%CE%9

2_26-08-2016.pdf όπως τροποποιήθηκε με το κεφ. Β, του άρθρ. 11 του Π.Δ 79/2017 

(ΦΕΚ 109 Α), https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/protobathmia-

ekpaideuse/proedriko-diatagma-79-2017-fek-109a-1-8-2017.html όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α), https://www.e-

nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/tritobathmia-ekpaideuse/nomos-4559-2018-phek-

142a-3-8-2018.html. 

 

2.3. Διδακτικό ωράριο 

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

εξής: 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα 

o Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο:8.15-8:30.  

Επισήμανση: Καθώς 3 μαθητές μεταφέρονται με ταξί από και προς το 

νηπιαγωγείο, φέτος ένα δρομολόγιο το πρωί – κατόπιν ενημέρωσης όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων – αποβιβάζει στο νηπιαγωγείο τα παιδιά από 

μία συγκεκριμένη περιοχή μεταξύ 8:00 – 8:15. 

o Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος-αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 

13:00 

Ολοήμερο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει με την πρόσληψη 

εκπαιδευτικού: 

o Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 

12:10. 

o Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00. 

Οι μαθητές/τριες θα διδάσκονται και αγγλικά βάσει του προγράμματος 

«Εισαγωγή Αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο». 

 

2.4 Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/τριών 

     Πρόωρη αποχώρηση από το Ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλέπεται. 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_FEK_2670%CE%92_26-08-2016.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_FEK_2670%CE%92_26-08-2016.pdf
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/protobathmia-ekpaideuse/proedriko-diatagma-79-2017-fek-109a-1-8-2017.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/protobathmia-ekpaideuse/proedriko-diatagma-79-2017-fek-109a-1-8-2017.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/tritobathmia-ekpaideuse/nomos-4559-2018-phek-142a-3-8-2018.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/tritobathmia-ekpaideuse/nomos-4559-2018-phek-142a-3-8-2018.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/tritobathmia-ekpaideuse/nomos-4559-2018-phek-142a-3-8-2018.html
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    Προκειμένου να διευκολυνθεί, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η ομαλή 

προσαρμογή των μαθητών, εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο 

Νηπιαγωγείο κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας 

(παρ.7,άρθρο2,Π.Δ.79/2017). Επίσης, προβλέπεται η μεταφορά ωραρίου εργασίας 

σε απογευματινές ώρες έως δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για 

την οποία ενημερώνονται ο Συντονιστής/Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και ο 

Διευθυντής/Διευθύντρια Εκπαίδευσης (άρθρο16,παρ.10Π.Δ.79/2017). 

Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση 

είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και 

την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα και διασφαλίζει την ασφάλεια 

των μαθητών και μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν από το 

σχολείο πριν τη λήξη του ωραρίου. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης 

αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), 

ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο 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 παραλάβει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να 

ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου και να συμπληρώσει σχετικό 

έντυπο, όπου θα αναγράφονται οι λόγοι (υπεύθυνη δήλωση). 

Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην τάξη, καθώς 

δεν υπάρχει η δυνατότητα παραμονής του εκπαιδευτικού στην είσοδο του 

σχολείου, τη στιγμή που μέσα στην αίθουσα υπάρχουν μαθητές. Κατά τη διάρκεια 

του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια 

στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης. 

Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και 

των μαθητριών, παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να 

παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση 

των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που 

παρακολουθούν το σχολικό πρόγραμμα και παρεμποδίζει τη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας. Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, το σχολείο 

δύναται να τροποποιήσει τη διαδικασία προσέλευσης/αποχώρησης ώστε να μειωθεί 

στο ελάχιστο η έκθεση γονέων και μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί 

σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών. 

 

2.3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

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

εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με 

ευθύνη Προϊστάμενου/Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου και υποβάλλεται προς 

έγκριση στον Προϊστάμενο/Προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

 

3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 

3.1.Φοίτηση 

Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν δυο ηλικίες νηπίων. 

Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία τις 31 Δεκεμβρίου του 

έτους έγγραφης συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. 



-7- 
 

Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου 

του έτους έγγραφης συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών. 
Με το άρθρο 73, παραγρ.1α , του Ν 3518/21-12-2006, https://www.e-

nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/n-3518-2006.html η φοίτηση στο 

Νηπιαγωγείο είναι διετής και εγγράφονται σ’ αυτό νήπια που συμπληρώνουν την 

31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. 

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική και 

εποπτεύεται από την εκπαιδευτικό της τάξης, η οποία καταγράφει τις καθημερινές 

απουσίες και από την Προϊσταμένη που τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό 

σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, 

δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. 

Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την 

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

τους. 

Για να εγγραφούν πλέον τα παιδιά στην Α’ Δημοτικού χρειάζεται βεβαίωση 

φοίτησης, που δίνεται από το νηπιαγωγείο μας στο τέλος της σχολικής χρονιάς, 

επομένως 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. 

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 ή την συντονίστρια προσχολικής 

αγωγής ότι το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει τα 

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

Οι απουσίες ενημερώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του  myschool , 

για αυτό το λόγο θα πρέπει να γνωρίζουμε την αιτιολόγησή της. Αν το παιδί 

είναι άρρωστο,  θα πρέπει να προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση στην περίπτωση 

μεταδοτικής ασθένειας. Αν το παιδί υποβάλλεται σε  κάποια συγκεκριμένη 

φαρμακευτική αγωγή ή αν έχει ευαισθησία σε φάρμακα, σε κάποιες τροφές ή σε 

κάτι άλλο, πρέπει να ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί.  Απαγορεύεται η χορήγηση 

φαρμάκων από τους νηπιαγωγούς, όπως ορίζει σχετική νομοθεσία. Παρέχονται 

όμως οι πρώτες βοήθειες και ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς του παιδιού ή το 

ΕΚΑΒ (σε περίπτωση εξαιρετικού περιστατικού). 

 

3.2. 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. 

     Το νηπιαγωγείο Σοφικού συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Σοφικού. 

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι ο αύλειος χώρος του νηπιαγωγείου μας, 

εντάσσεται στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου, το οποίο κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου παραμένει κλειδωμένο. Ο διαχωρισμός των 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/n-3518-2006.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/n-3518-2006.html
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δύο σχολικών μονάδων προκύπτει μέσα από μια εσωτερική περίφραξη, η οποία 

κλειδώνει με ένα λουκέτο κάθε πρωί μετά την άφιξη των νηπίων από την 

νηπιαγωγό. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από οδηγίες της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κορινθίας, ακολουθείται η εξής διαδικασία κατά την προέλευση και 

αποχώρηση των νηπίων: 

Η προσέλευση των μαθητών του νηπιαγωγείου πραγματοποιείται στις 8:20 – 

8:30 στην πόρτα του νηπιαγωγείου. Εφαρμόζεται το συγκεκριμένο ωράριο 

προσέλευσης 8:20 – 8:30, αντί για το τυπικό ωράριο (8:15-8:30) βάσει του 

ωρολογίου προγράμματος των νηπιαγωγείων, καθώς οι μαθητές του Δημοτικού 

Σχολείου Σοφικού βρίσκονται στις 8.15 στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου για 

την τέλεση της πρωινής προσευχής. Για να μην υπάρξει συνωστισμός και 

παρεμποδιστεί η ομαλή λειτουργία του συστεγαζόμενου Δημοτικού σχολείου, η 

προσέλευση των νηπίων ξεκινάει στις 8.20, όπου οι μαθητές του Δημοτικού έχουν 

εισέλθει στις τάξεις τους και δεν παρευρίσκονται πλέον στο προαύλιο. 

 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών των δύο σχολείων, οι 

εξωτερικές πόρτες των συστεγαζόμενων σχολείων κλειδώνουν. Πιο συγκεκριμένα, 

αφού παρέλθει ο χρόνος προσέλευσης των νηπίων (8:20 – 8:30), η νηπιαγωγός, 

καθημερινά, στις 8.31 σχηματίζει τρενάκι με τους μαθητές της και εξέρχεται από 

το κτίριο του νηπιαγωγείου προκειμένου να κλειδώσει: 1) την εξωτερική πόρτα του 

Δημοτικού Σχολείου Σοφικού, 2) την πόρτα της περίφραξης που διαχωρίζει το 

προαύλιο του Δημοτικού με το προαύλιο του νηπιαγωγείου. Δεδομένου ότι το 

νηπιαγωγείο είναι μονοθέσιο και δεν υπάρχει επιπλέον προσωπικό για την φύλαξη 

των παιδιών κατά την διάρκεια της διαδικασίας ασφάλισης των πορτών, είναι 

απαραίτητο τα παιδιά να εξέρχονται καθημερινά μαζί με την νηπιαγωγό για την 

ασφάλιση των πορτών. 

Η αποχώρηση των νηπίων πραγματοποιείται στις 13.00 από την πόρτα του 

νηπιαγωγείου. Δεδομένου ότι το σχόλασμα του συστεγαζόμενου Δημοτικού 

Σχολείου πραγματοποιείται στις 13:15, οι εξωτερικές πόρτες του Δημοτικού 

σχολείου παραμένουν στις 13:00 κλειδωμένες. Έτσι, η νηπιαγωγός, καθημερινά, 

μαζί με τους μαθητές της σχηματίζει τρενάκι στις 12:55 για να ξεκλειδώσει: 1) την 

εξωτερική πόρτα του Δημοτικού Σχολείου Σοφικού, 2) την πόρτα της περίφραξης 

που διαχωρίζει το προαύλιο του Δημοτικού με το προαύλιο του νηπιαγωγείου, έτσι 

ώστε να μπορούν οι γονείς των νηπίων να εισέλθουν στις 13:00 στο προαύλιο του 

Δημοτικού, άρα και του νηπιαγωγείου αντίστοιχα και να παραλάβουν τα παιδιά 

τους από την πόρτα του νηπιαγωγείου. Σε συνεννόηση με την Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, έχει δρομολογηθεί η τοποθέτηση 

θυροτηλέφωνου στις δύο εξωτερικές πόρτες, ώστε να ανοίγουν με ηλεκτρονικό 

τρόπο οι δύο πόρτες και να μην χρειάζεται να ακολουθείται η παραπάνω 

διαδικασία από την εκπαιδευτικό και τους μαθητές. 

 

3.3. Διάλειμμα 

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

όπως έχει καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές/μαθήτριες παραμένουν στη σχολική 

τάξη, καθώς δεν υπάρχει κάποιος άλλος χώρος. 

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων όπου 

οι μαθητές και οι μαθήτριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για 

οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στην 

εκπαιδευτικό που βρίσκεται στο προαύλιο. 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή 
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ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και 

μαθήτριες του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. 

 

3.4. Σχολικό πρόγραμμα 

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

για τη μάθηση, την προσωπική ανάπτυξη και κοινωνικοποίησή του. Οι μαθητές και 

μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική 

διαδικασία σεβόμενοι τους κανόνες του σχολείου, όπως διαμορφώνονται από τους 

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

και συμμαθητριών τους για μάθηση. 

Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να δημιουργούν, να αλληλοεπιδρούν, 

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

και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη 

προσωπικότητα. 

Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά έχουν συγκεκριμένη ώρα για φαγητό και ξεκούραση, 

αλλά και συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες δουλεύονται ομαδικά και ατομικά σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα παιδιά θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον 

έλεγχο της δικής τους συμπεριφοράς με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της 

νηπιαγωγού. 

 

3.5 . Συμπεριφορά-Δικαιώματα–Υποχρεώσεις 

 Η Προϊσταμένη συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς 

των διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνη για 

την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Ενημερώνει τα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που 

αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και τις αρμοδιότητες του Συλλόγου 

Διδασκόντων. Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και 

εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την 

αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς. Είναι υπεύθυνη, μαζί με 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. 

     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. 

     Παράλληλα, συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την 

προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σε 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. Ταυτόχρονα 

φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών/μαθητριών τους και τους 

προσφέρουν παιδεία, ηθική και κοινωνική. Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός 

ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού 

κλίματος. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην 
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οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών 

τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές  ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν 

πιθανά προβλήματα. Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά 

στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το 

σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας. 

Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, όταν υπάρχουν, 

προκειμένου να υποστηριχθούν 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 παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, 

σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών. 

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

αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης, που παρέχονται θεσμικά 

από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και μέσω της ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης ή και της αυτοεπιμόρφωσης. 

Οι μαθητές/μαθήτριες είναι αναγκαίο να επιδεικνύουν σεβασμό, με τη στάση 

τους προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 

να τηρούν τους κανόνες της τάξης, να συμμετέχουν ενεργά συνδιαμορφώνοντας την 

καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Να απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς 

και στη Διεύθυνση του Σχολείου και να ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα 

που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή. Να προσέχουν 

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

την υλική περιουσία του σχολείου. Να αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε 

μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική). Να προσπαθούν να λύνουν τις 

αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο. Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή 

παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, να 

ενεργούν άμεσα και να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς. 

Οι γονείς και κηδεμόνες είναι επιτακτική ανάγκη να φροντίζουν ώστε το 

παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε 

περίπτωση απουσίας του. Να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις, έντυπες 

ή ηλεκτρονικές, ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου. Να 

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. Να ενημερώνουν έγκαιρα και να 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. 

 

3.6 Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 

διαδικασίας πρόληψης ή/ και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, 

εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς 

σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η 

προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την 

οικογένεια, κ.ά.(άρθρο 39  νόμος Ν.4692/2020- ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020). 



-11- 
 

 Καθώς το νηπιαγωγείο Σοφικού αποτελεί μονάδα συνύπαρξης παιδιών 

διαφορετικών κοινωνικο-πολιτισμικών ταυτοτήτων, με γνώμονα αυτό τον στόχο, 

δηλαδή την πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού, 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δράσεις, με σκοπό την 

ομαλή συμβίωση των νηπίων, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ανάδειξη 

των άλλων. Επίσης, υλοποιούνται σχέδια εργασίας, που αποσκοπούν μέσα από 

βιωματικές διαδικασίες να αμβλύνουν τις διαφορές και να αναδείξουν τις 

ομοιότητες και τα κοινά στοιχεία όλων των κοινωνικο-πολιτισμικών ομάδων. 

Η 6η Μαρτίου που έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της 

Βίας στο σχολείο, αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και 

γονείς της σχολικής μας μονάδας να ανταλλάξουν σκέψεις , πληροφορίες και ιδέες 

και να ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της σχολικής βίας και σχέσεις (εγκύκλιος ,20-2-2020 Αρ. Πρωτ. : 

Φ1/25274/ΓΔ4), 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles/legacy/panellinia_sholika_imera_kata

_tis_vias_.pdf 

Αξιοποίηση συνεργασιών με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ και με φορείς οι 

οποίοι έχουν συνάψει μαζί τους συνεργασία . 

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν φαινόμενα βίας, παρενόχλησης ή σχολικού 

εκφοβισμού οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε σχολική διαμεσολάβηση και οδηγούν 

τους εμπλεκόμενους σε επίλυση του προβλήματος. 

 

3.7 .  Παιδαγωγικός έλεγχος 

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο 

συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/ την εκπαιδευτικό 

υπεύθυνο της τάξης, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια, τον 

Προϊστάμενο/Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας, το Σύλλογο Διδασκόντων και 

τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η 

καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και 

πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού 

της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν 

επιτρέπονται. 

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι 

μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, 

να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν 

υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν 

εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του 

εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, 

σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία 

του. 

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή 

συμπεριφορά των παιδιών τους. Η στενή συνεργασία σχολείου-γονέων/κηδεμόνων 

είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. 

 

 

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ/ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ – 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/panellinia_sholika_imera_kata_tis_vias_.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/panellinia_sholika_imera_kata_tis_vias_.pdf
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1.1. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και 

του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική 

συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον 

Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη 

θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό. 

Για οποιοδήποτε αίτημά τους, οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον/την 

εκπαιδευτικό της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή 

συνεννόηση, απευθύνονται στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. 

 

1.2. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και 

γονέων/κηδεμόνων 

     Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους  

εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου   Διδασκόντων: 

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

o Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την 
εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην 
αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. 

o Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη 

συνάντηση. 
o Κατά την ενημέρωση προόδου με το πέρας κάθε τριμήνου, όπου 

πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης 
με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να 

ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους. 

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις 

προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. 

Οι γονείς/ κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας 

τους και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το 

Νηπιαγωγείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και υπεύθυνων 

δηλώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 

επισκέψεων/δράσεων/εκδηλώσεων κ.λπ.. Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει 

τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου, ή να αξιοποιούν 

κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που παρέχεται από το Νηπιαγωγείο και να 

ενημερώνονται για τα θέματα του Νηπιαγωγείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες σε 

έκτακτες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που 

έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι. 

 

1.3. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον 

Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και 

συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας 

σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για 

αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε 

άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή/Διευθύντρια,Προϊστάμενο/Προϊστάμενη, τον 

Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της 

Σχολικής Επιτροπής του οικείου Δήμου. Το νηπιαγωγείο Σοφικού ανήκει στον 

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σοφικού.  
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1.4. Σχολικό Συμβούλιο 

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο 

συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Γονέων & Κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του 

Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί 

συνεργατικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν 

στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο 

καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής του 

Νηπιαγωγείου. 

 

 

1.5. Η σημασία της συνέργειας όλων 

Ένα ανοιχτό στην κοινωνία, συνεργατικό και δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη 

από τη σύμπραξη και την εμπλοκή όλων των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας−μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή/Διευθύντριας, ή 

Προϊσταμένου/Προϊσταμένης, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής 

Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης− προκειμένου να επιτύχει στην αποστολή 

του. 

 

1.6. Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 

Το σχολείο συμμετέχει σε εκδηλώσεις- δραστηριότητες και σχολικά 

προγράμματα, που είναι καθορισμένα και προβλεπόμενα με όσα περιλαμβάνει 

το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το 

νηπιαγωγείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Οι εκδηλώσεις- δραστηριότητες και η συμμετοχή σε σχολικά 

προγράμματα οργανώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής μας, με 

στόχο την παροχή ποιοτικής και άρτιας εκπαίδευσης. Αποσκοπούν στη 

σύνδεση της σχολικής και κοινωνικής ζωής, στον εμπλουτισμό του 

περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, στην ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων, στην απόκτηση δεξιοτήτων πρακτικής ζωής, στην αισθητική 

καλλιέργεια, στην έκφραση της δημιουργικότητας, στη συνεργατικότητα, στην 

ανάπτυξη της αυτονομίας και της υπευθυνότητας και στην ευαισθητοποίηση 

των μαθητών/ τριών σε κοινωνικά θέματα. 

 

4.7 Ονομαστικές εορτές – γενέθλια 
Κατά τις ονομαστικές γιορτές και τις ημέρες των γενεθλίων των νηπίων, 

μπορούν τα ίδια να κεράσουν ατομικά γλυκά στα παιδιά. 

4.8  Χρήση εικόνων και βίντεο από σχολικές δραστηριότητες 
Δεν επιτρέπεται στους γονείς και 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. 
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5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 

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: 

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

β. Επίπεδο αντιμετώπισης. 

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

δ. Επιλογή τρόπου και πλαισίου ενημέρωσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και 

φορέων, των γονέων και κηδεμόνων. 

ε. Αξιολόγηση διαχείρισης της κρίσης. 

Υπάρχει Ομάδα Διαμόρφωσης Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων, που αποτελείται 

από το Σύλλογο Διδασκόντων κι έχει αναπτυχθεί ένα γενικό σχέδιο προετοιμασίας 

του σχολείου – σε θεωρητικό επίπεδο – για την αντιμετώπιση κρίσεων. 

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. Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια ή ο Προϊστάμενος/η 

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία 

με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που 

προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού 

χώρου. Επίσης, ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και 

τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Διευκρινίζεται ότι 

σε περίπτωση κρίσης οι μαθητές/μαθήτριες παραδίδονται μόνο στους 

γονείς/κηδεμόνες τους ή στα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς 

για την παραλαβή των μαθητών/τριών από τη σχολική μονάδα. Τέλος, σε 

καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, 

μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, 

Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες 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. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί 

σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας. 
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις 

σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους 

παράγοντες του σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, 

βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους 

αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου. Είναι το θεμέλιο 

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

όραμά του. Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν 

προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον 

Διευθυντή/Διευθύντρια, τον Προϊστάμενο/Προϊσταμένη και το Σύλλογο 

Διδασκόντων. 

     Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται με κάθε 

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

 

Σοφικό, 23 Νοεμβρίου, 2022 

 

 

Η Προϊσταμένη και νηπιαγωγός                                                                                       

 

 

Αφροδίτη Στοϊνίτση 

                                                              

 
 

Εγκρίνεται  

 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

 (έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου)  

 

…………………………………………………………  

 

 

 

Ημερομηνία: ………………………………………………….  
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Διευθυντής Εκπαίδευσης 

 

 …………………………………………………………  

 

 

 

Ημερομηνία: ………………………………… 


