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Δζυηεπικόρ Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ 

 

 Διζαγυγή  

Σν λεπηαγσγείν είλαη ν ρψξνο φπνπ ηα λήπηα, πεξλνχλ πνιιέο ψξεο θαζεκεξηλά. Μαζαίλνπλ, 

παίδνπλ, ραίξνληαη, δεκηνπξγνχλ, ζπλεξγάδνληαη. Πνιιέο θνξέο, φκσο, αληηκεησπίδνπλ θαη 

δπζθνιίεο, ηφζν νη καζεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπλχπαξμή ηνπο κε ζπλνκειίθνπο, φζν θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο γνλείο αιιά αθφκα θαη ζηελ πξνζπάζεηα παξνρήο 

πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

Ζ ζρνιηθή δσή θαιφ είλαη λα ξπζκίδεηαη απφ θάπνηνπο θαλφλεο, νη νπνίνη βνεζνχλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθφηεξα σο κηα αζθαιήο 

θνηλφηεηα κάζεζεο. 

Με ηνλ φξν «ζσολικόρ κανονιζμόρ» ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ 

απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελφριεηα, κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά 

ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπλζήθεο απηέο πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο 

παηδαγσγηθνχ θαη δηδαθηηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ρσξίο εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, κε ακνηβαίν ζεβαζκφ, κε αλνρή θαη 

αλαγλψξηζε. ην πιαίζην απηφ ν φξνο «ζρνιηθή πεηζαξρία» απνθηά δεκνθξαηηθφ πεξηερφκελν 

θαη αλαδεηθλχεηαη ζε βαζηθφ πνηνηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ. 

Η ζσολική κοινόηηηα είλαη κία νξγαλσκέλε νκάδα πνπ έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνηλσλίαο. Σν ζρνιείν πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ θνηλσλία. Ζ 

εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο νθείιεη λα εθπαηδεχεη θαη λα δηαπαηδαγσγεί, ζχκθσλα 

κε ηα πξφηππα θαη ηηο αλάγθεο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. 

Γηα ην ζθνπό απηό ζπληάζζεηαη ν Κανονιζμός Εζωηερικής λειηοσργίας ηοσ Νηπιαγωγείοσ καο, 

ν νπνίνο είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνο κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. 
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 Γενικέρ  απσέρ / ζηοισεία  

Ο ζκοπόρ ηος Νηπιαγυγείος, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, είλαη λα βνεζήζεη ηα 

παηδηά λα αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, λνεηηθά θαη θνηλσληθά κέζα ζην πιαίζην 

ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν Νεπηαγσγείν, σο θνξέαο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ (κεηά ηελ νηθνγέλεηα),ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ψζηε ηα παηδηά λα αλαπηχζζνληαη θαη λα θνηλσληθνπνηνχληαη νκαιά θαη 

πνιχπιεπξα. χκθσλα κε ην άπθπο 3, ηος Ν.1566, ην Νεπηαγσγείν βνεζά ηα λήπηα «λα 

θαιιηεξγνχλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο, λα νξγαλψλνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο, θηλεηηθέο θαη λνεηηθέο, λα 

εκπινπηίδνπλ θαη λα νξγαλψλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, απφ ην θπζηθφ θαη ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, λα αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο, ειεχζεξα θαη αβίαζηα, λα αλαπηχζζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο, κε ζχκβνια γεληθά θαη ηδηαίηεξα, ζηνπο ηνκείο ηεο 

Γιψζζαο, ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Αηζζεηηθήο». 

Δπηπιένλ, ην ζχγρξνλν λεπηαγσγείν επηδηψθεη ηνλ ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λεπίνπ, 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη ςπρηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηηο αηνκηθέο ηνπ 

δηαθνξέο. Καη φια απηά κέζα ζε κηα αηκφζθαηξα ζηελ νπνία βαζηιεχεη ε ραξά, ην παηρλίδη, ε 

δεκηνπξγία θαη ε πεηζαξρεκέλε ειεπζεξία. 

Σν 3θ/ζιο Nηπιαγυγείο Παζηίδαρ Ρόδος απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ηκήκαηα πξσηλά θαη 

δχν απνγεπκαηηλά (πξναηξεηηθφ νινήκεξν). Τπεξεηνχλ ζ’ απηφ γηα ην ηξέρνλ ζρ. Έηνο 

2021-22  έμη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο παηδείαο, ηξεηο εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο, έλα άηνκν 

σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη δχν θαζαξίζηξηεο. 

 σολικό  έηορ  

Έναπξη / λήξη μαθημάηυν 

Σν ζρνιηθφ έηνο ησλ λεπηαγσγείσλ αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 

Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν δηδαθηηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη 

ζηηο 21 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρίδνπλ ζηηο 13 

επηεκβξίνπ θαη ιήγνπλ ζηηο 15 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, εκέξα θαηά ηελ νπνία 

ρνξεγνχληαη ηα αλακλεζηηθά ζηα λήπηα. 
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Ωπάπιο λειηοςπγίαρ / Πποζέλεςζη – Αποσώπηζη 

Ζ άθημε ησλ καζεηψλ ην πξσί γίλεηαη ζην ζρνιείν απφ ηιρ 8.15 π.μ. έυρ ηιρ 8.30 π.κ. 

Γχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη πξφσξε ππνδνρή απφ ηηο 7.45-8.00 κφλν αλ ππάξρνπλ αηηήζεηο 

γνλέσλ γηα ηνπο καζεηέο πνπ επηιέγνπλ ην πξναηξεηηθφ νινήκεξν πξφγξακκα (13.00-

16.00). Ο ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη 5 λήπηα/πξνλήπηα. 

Ζ έγθαηξε πξνζέιεπζε βνεζά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.Οη ελήιηθεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο θαηά ηελ άθημή ηνπο, δεν εηζέξρνληαη κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, αιιά παξαδίδνπλ ηα παηδηά ζηε Νεπηαγσγφ 

ζηελ θεληξηθή πφξηα ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

Σφζν ε απιφπνξηα, φζν θαη ε εμψπνξηα ηνπ θηηξίνπ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, θιεηδψλνληαη ζηηο 

8:30 π.κ. θαη παξακέλνπλ θιεηζηέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, γηα λα 

δηαθπιάζζεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. Αλνίγνπλ κφλν θαηά ηηο ψξεο απνρψξεζεο ησλ 

λεπίσλ δειαδή ζηε 13.00κ.κ., ψξα απνρψξεζεο ησλ πξσηλψλ ηκεκάησλ θαη ζηηο 4.00 κ.κ. 

ψξα απνρψξεζεο ηνπ νινήκεξνπ ηκήκαηνο. 

Ζ απνρψξεζε απφ ην λεπηαγσγείν γίλεηαη ζηε 13.00 γηα ηνπο καζεηέο ησλ πξσηλψλ 

ηκεκάησλ θαη 16.00 γηα ηνπο καζεηέο ηνπ νινήκεξνπ ηκήκαηνο. Σα παηδηά παξαδίδνληαη 

κφλν ζηνπο αλαγξαθφκελνπο ελήιηθεο ζηελ ππεχζπλε δήισζε 

πξνζέιεπζεο/απνρψξεζεο πνπ ζπκπιήξσζαλ νη γνλείο ηνπο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο. Ζ 

επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο αλήθεη απνθιεηζηηθά 

ζηνλ γνλέα ή θεδεκφλα. Οη γνλείο/θεδεκφλεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ην 

σξάξην ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη καζεηέο ζε θακία πεξίπησζε δε θεχγνπλ πξηλ απφ ηε ιήμε 

ησλ καζεκάησλ. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε απνρψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

σξαξίνπ (π.ρ. αζζέλεηα), γίλεηαη πάληνηε κε ηε ζπλνδεία γνλέα ή θεδεκφλα, αθνχ 

ππνγξαθεί ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε. 
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 Δγγπαθέρ  νηπίυν  και  θοίηηζη  νηπίυν   

Ζ εγγξαθή ησλ πξνλεπίσλ γίλεηαη ειεθξνληθά κε επζχλε ησλ γνλέσλ κέζσ ηεο ςεθηαθήο 

ππεξεζίαο gov.gr . 

Σν πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ηνπ λεπίνπ εθδίδεηαη απφ ηελ πξντζηακέλε. 

Οη γνλείο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ: 

 Σν βηβιηαξίν πγείαο ηνπ παηδηνχ ή άιιν ζηνηρείν ζην νπνίν λα θαίλεηαη φηη έγηλαλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν εκβφιηα. 

 Σν Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (ΑΓΤΜ). 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα / θεδεκφλα φηη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ αζθαιή 

κεηαθίλεζε ηνπ λεπίνπ απφ θαη πξνο ην ζρνιείν. 

 Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 1, ηνπ Π.Γ. 200/98 (ΦΔΚ 

161/1998), (πρ. ινγαξηαζκφο ΓΔΖ, κηζζσηήξην νηθίαο, ή άιιν έγγξαθν) απφ ην νπνίν, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, θαίλεηαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο 

ηνπ καζεηή. 

Ηλικία θοίηηζηρ/ Δπιλογή νηπίυν 

ην λεπηαγσγείν εγγξάθνληαη λήπηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε λφκηκε ειηθία. ην λεπηαγσγείν 

θνηηνχλ δχν ειηθίεο λεπίσλ. Ζ πξψηε ειηθία (λήπηα) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ ειηθία πέληε (5) εηψλ. Ζ δεχηεξε ειηθία 

(πξνλήπηα) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο 

ζπκπιεξψλνπλ ειηθία ηεζζάξσλ (4) εηψλ. 

Καηαξρήλ γίλνληαη δεθηά ηα λήπηα ηεο πξψηεο ειηθίαο. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ δελ 

επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ, γίλεηαη θιήξσζε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη αηηήζεηο ηεο Α΄ ειηθίαο θαη παξακέλνπλ αθφκε θελέο ζέζεηο, απηέο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ λήπηα Β΄ ειηθίαο θη, αλ νη αηηήζεηο είλαη πνιιέο, γίλεηαη θιήξσζε. Ζ 

θιήξσζε γίλεηαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηηο 15 Ηνπλίνπ ελψπηνλ επηηξνπήο πνπ 
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απνηειείηαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη δχν εθπξνζψπνπο ησλ 

παξεπξηζθφκελσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηε ζεηξά 

θιήξσζεο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο. Με 

βάζε ηε ζεηξά θιήξσζεο γίλεηαη ε εγγξαθή ζην λεπηαγσγείν, θαζψο θαη ε πιήξσζε ησλ 

θελψλ ζέζεσλ πνπ ηπρφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Καη’ 

εμαίξεζε θαη ρσξίο θιήξσζε εγγξάθνληαη ηα παξαθάησ λήπηα ησλ δχν ειηθηψλ: α) Σα δίδπκα 

αδέξθηα εθφζνλ έρεη θιεξσζεί ν έλαο απφ απηνχο. β) Σα ηέθλα πνιπηέθλσλ. γ) Σα ηέθλα ησλ 

λεπηαγσγψλ πνπ δηδάζθνπλ ζην λεπηαγσγείν θαη ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε 

ζπζηεγαδφκελα κε ην λεπηαγσγείν ζρνιεία. 

Φοίηηζη / αποςζίερ 

Ζ θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ αλειιηπήο θνίηεζε ηνπ παηδηνχ απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε ηφζν γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη γηα 

ηελ απξφζθνπηε παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ. Οη 

απνπζίεο ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ myschool, γη’ απηφ ηνλ ιφγν ζα 

πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ αηηηνιφγεζή ηεο. Αλ νη απνπζίεο μεπεξάζνπλ ηνλ αξηζκφ 100, ε 

θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν επαλαιακβάλεηαη. Αλ είλαη άξξσζην, ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη επαθξηβψο ην είδνο ηεο αζζέλεηαο 

πνπ είρε θαη ζα ηνλίδεηαη ζαθψο απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ε δπλαηφηεηά ηνπ λα επαλέιζεη ζην 

λεπηαγσγείν, ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηάο ηνπ ζηα άιια παηδηά. Αλ δελ 

ήηαλ άξξσζην, λα πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά βεβαίσζε ησλ γνλέσλ ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη ν ιφγνο ηεο απνπζίαο ηνπ. 

Αλ ην παηδί ζαο ππνβάιιεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή ή αλ έρεη 

επαηζζεζία ζε θάξκαθα, ζε θάπνηεο ηξνθέο ή ζε θάηη άιιν, παξαθαινχκε λα ελεκεξψζεηε γηα 

ην ζέκα απηφ ηε λεπηαγσγφ. Θα ζαο δίδνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα έληππα γηα ην θάθειν ηνπ 

παηδηνχ ζαο, ηα νπνία ζα θιεζείηε λα ζπκπιεξψζεηε. Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε θαξκάθσλ 

απφ ηνπο λεπηαγσγνχο, φπσο νξίδεη ζρεηηθή λνκνζεζία. Παξέρνληαη, φκσο, νη πξψηεο βνήζεηεο 

θαη ελεκεξψλνληαη ηειεθσληθά νη γνλείο ηνπ παηδηνχ ή ην ΔΚΑΒ (ζε πεξίπησζε εμαηξεηηθνχ 

πεξηζηαηηθνχ). 
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 Ππόγπαμμα  ηος  νηπιαγυγείος  

Ωπολόγιο Ππόγπαμμα 

Σν Ωξνιφγην πξφγξακκα Νεπηαγσγείνπ θαη Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

Τπνπξγηθή απφθαζε κε Φ.Δ.Κ. 2524, ηεχρνο Β΄/16-8-2016, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηε ζρνιηθή ζχκβνπιν πξνζρνιηθήο αγσγήο. 

Σν πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν αθνινπζνχκε έρεη θαζνξηζηεί κε φζα πξνβιέπεη θαη 

πεξηιακβάλεη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) γηα ην 

λεπηαγσγείν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Δίλαη, επίζεο, ζχκθσλν κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, ηφζν γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο, αιιά θαη άξηηαο εθπαίδεπζεο. 

Σν πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πξνεθηείλεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη κε εθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο ζε Μνπζεία, ζέαηξα, πνιπρψξνπο, κε ζξεζθεπηηθέο θαη επεηεηαθέο εθδειψζεηο. 

Δξάζεηο – Πξνγξάκκαηα εθπνλνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο βαζηδόκελνη πάληα ζηηο 

θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ ππό ηελ επίβιεςε ηεο Σρνιηθήο Σπκβνύινπ ή ησλ 

Υπεπζύλσλ Εθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ. 

σολικέρ γιοπηέρ – εκδηλώζειρ / απγίερ 

Σα λεπηαγσγεία δε ιεηηνπξγνχλ: 

1. Σα άββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο 

2. Τελ 28ε Οθησβξίνπ (Εζληθή ενξηή) 

3. Σε 17ε Ννεκβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία γίλνληαη εθδειψζεηο γηα ηελ επέηεην ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, ζε φια ηα λεπηαγσγεία, κέζα ζην πξσηλφ σξάξην εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο 

παίξλεη κέξνο φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Όηαλ ε 17ε Ννεκβξίνπ είλαη άββαην ή 

Κπξηαθή, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή. 

4. Απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 7 Ηαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ). 
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5. Σελ 6
ε
Γεθεκβξίνπ, γηνξηή ηνπ πνιηνχρνπ ηεο Παζηίδαο Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

6. Σελ 30ε Ηαλνπαξίνπ, ενξηή ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. Σελ εκέξα απηή ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ παίξλεη κέξνο ζηνλ εθθιεζηαζκφ θαη ζηηο ζρεηηθέο εθδειψζεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

7. Σελ Καζαξά Γεπηέξα 

8. Σελ 25ε Μαξηίνπ (Δζληθή ενξηή) 

9. Απφ ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ (δηαθνπέο Πάζρα), 

10. Σελ 1ε Μαΐνπ 

11. Σελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 

12. Απφ 22 Ηνπλίνπ κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο) 

Σα Νεπηαγσγεία παξακέλνπλ, επίζεο, θιεηζηά, φηαλ νη Νεπηαγσγνί παξαθνινπζνχλ 

ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ θαη θαηά ηηο εθινγέο (Γεκνηηθέο, 

Βνπιεπηηθέο, πλδηθαιηζηηθέο). 

Οη ζρνιηθέο γηνξηέο, εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή άιινπ ηχπνπ, θαζψο θαη νη δηδαθηηθέο 

επηζθέςεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη βνεζνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ζρνιηθνχ έξγνπ. Γη’ απηφ νη καζεηέο θαιφ ζα ήηαλ λα κελ απνπζηάδνπλ απφ απηέο, αλ 

δελ έρνπλ ζνβαξφ ιφγν .Ο ενξηαζκφο ηεο 28εο Οθησβξίνπ, ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ν 

ενξηαζκφο ηεο 25εο Μαξηίνπ θαη ηεο 17εο Ννέκβξε γίλεηαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ καζεηψλ ησλ δπν ηκεκάησλ. ηηο Δζληθέο γηνξηέο, αιιά θαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο, 

κεηά ηε ιήμε ηεο γηνξηήο απνρσξνχλ ηα παηδηά θαη δε ιεηηνπξγεί ην Οινήκεξν. 

Διδικόηεπα: 

Οη εθδειψζεηο γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 28εο Οθησβξίνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο 27 Οθησβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία ηηκάηαη θαη ε ειιεληθή 
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ζεκαία θαη γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ ζηηο 24 ηνπ ίδηνπ 

κήλα. ε πεξίπησζε πνπ ε 28ε Οθησβξίνπ θαη ε 25ε Μαξηίνπ είλαη Κπξηαθή ή 

Γεπηέξα, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή.Έθηαθηεο ενξηαζηηθέο 

εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ή ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε, φηαλ πξφθεηηαη γηα εθδήισζε ηνπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

 Σα λεπηαγσγεία κπνξνχλ λα παίξλνπλ κέξνο ζηνλ γεληθφ ενξηαζκφ ησλ εζληθψλ θαη 

ηνπηθψλ ενξηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο Ννκαξρίαο ή ηεο δεκνηηθήο αξρήο. 

Δθθιεζηαζκφο λεπίσλ κπνξεί λα γίλεη, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη εμαζθαιίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα αζθαιή κεηάβαζή ηνπο ζηνλ λαφ. 

Γιδακηικέρ επιζκέτειρ 

ε πεξίπησζε δηδαθηηθήο επίζθεςεο ηεξείηαη ην εκεξήζην ζρνιηθφ δηδαθηηθφ σξάξην, 

ελψ ζα ππάξρεη έγθαηξε ελεκέξσζε πξνο ηνπο γνλείο θαη γξαπηή έγθξηζή ηνπο. 

Ππόγεςμα – γεύμα 

Κάζε παηδί ζα πξέπεη απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο λα έρεη καδί ηνπ κία ζρνιηθή 

ηζάληα λεπηαγσγείνπ (κε εχρξεζην θνχκπσκα), κέζα ζηελ νπνία ζα θέξλεη θαζεκεξηλά 

ην πξφγεπκα θαη ην ειαθξχ γεχκα ηνπ (νινήκεξν ηκήκα). Θα πξέπεη, επίζεο, λα έρεη κία 

κηθξή πθαζκάηηλε πεηζέηα ηελ νπνία ζα ζηξψλεη επάλσ ζην ηξαπέδη, ην κπνι ηνπ 

θαγεηνχ ηνπ, θνπηάιη/ πηξνχλη θαη ην παγνπξίλν/ κπνπθάιη ηνπ. Οη ψξεο ηνπ 

πξνγεχκαηνο θαη ηνπ γεχκαηνο είλαη ηδηαίηεξεο ζηηγκέο ηεο εκέξαο. Παξαθαινχκε λα κε 

δίλεηε ζην παηδί ζαο ηξφθηκα ηα νπνία δελ ηνπ αξέζνπλ ή ηα νπνία δπζθνιεχεηαη λα 

θάεη, γηαηί απηφ είλαη πηζαλφλ λα απνηειέζεη αθνξκή γηα αληηδξάζεηο ηνπ πξνο ην 

λεπηαγσγείν. Φξνληίδεηε λα παίξλεη καδί ηνπ πγηεηλέο ηξνθέο – σο επί ην πιείζηνλ – θαη 

απαγνξεχνληαη ηα γαξηδάθηα, ηζηπο, ζνθνιάηεο, θξνπαζάλ ηππνπνηεκέλα θ.α. Γελ 

πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ μεξνχο θαξπνχο, ηζίριεο, ή θαξακέιεο, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο 

ηφζν ηνπ ηδίνπ, φζν θαη ησλ άιισλ παηδηψλ. 
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Ονομαζηικέρ εοπηέρ – γενέθλια 

Καηά ηηο νλνκαζηηθέο γηνξηέο θαη ηηο εκέξεο ησλ γελεζιίσλ ησλ λεπίσλ, κπνξνύλ ηα ίδηα 

λα θεξάζνπλ αηνκηθά γιπθά ζηα παηδηά. 

Πολιηική ηοσ ζτολείοσ προζηαζίας από πιθανούς κινδύνοσς 

 Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε πνηθίιεο 

ζπλέπεηεο ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο, σο ιεηηνπξγηθνί ρψξνη 

θηινμελίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο επάισηεο νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ, απαηηνχλ απμεκέλν 

βαζκφ εηνηκφηεηαο έλαληη ησλ θηλδχλσλ απηψλ. 

Ζ απξφβιεπηε ή πεξηζηαζηαθή θξίζε είλαη απηή πνπ ζπλδέεηαη επζέσο κε ηελ αλάγθε 

εθπφλεζεο ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζήο ηεο. Σα θξίζηκα ζπκβάληα ρξήδνπλ έγθαηξσλ θαη 

έγθπξσλ ελεξγεηψλ αληαπφθξηζεο. Ζ έγγξαθε θαη νξγαλσκέλε απνηχπσζε απηψλ, ζε 

επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπληζηά ην πξσηφθνιιν - ζρέδην δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Σα 

νθέιε ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ έγθεηληαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ: 

Οη θάζεηο ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ είλαη νη εμήο: 

1. Πξνζδηνξηζκφο ηεο θξίζεο - γεγνλφηνο (π.ρ. πιεκκχξα, ππξθαγηά). 

2. Δπίπεδν αληηκεηψπηζεο. 

3. Δηδνπνίεζε - ελεκέξσζε φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

4. Δπηινγή ηξφπνπ θαη πιαηζίνπ ελεκέξσζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, 

ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. 

5. Αμηνιφγεζε δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, πξέπεη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα λα δεκηνπξγεζεί κηα Οκάδα 

Γηακφξθσζεο ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Κξίζεσλ, πνπ ζπλήζσο είλαη ν χιινγνο 

Γηδαζθφλησλ κε επηθεθαιήο ηνλ Γηεπζπληή/Γηεπζχληξηα, Πξντζηάκελν/Πξντζηακέλε θαη 

αξρηθψο λα αλαπηπρζεί έλα γεληθφ ζρέδην πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θξίζεσλ.Γηα ηελ πξνζηαζία απφ ζεηζκνχο θαη ζπλνδά θπζηθά θαηλφκελα 

επηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά ην ρέδην Μλεκνλίνπ Δλεξγεηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εηζκηθνχ 

Κηλδχλνπ ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη πινπνηνχληαη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 
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Ο Γηεπζπληήο/ε Γηεπζχληξηα ή ν Πξντζηάκελνο/ε Πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζηελ 

αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ, πξνβαίλεη ζε 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ 

αλαγθψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. Δπίζεο, ελεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο γηα 

ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηξφπνπο αληίδξαζεο θαηά ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ 

απηψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε θξίζεο νη καζεηέο/καζήηξηεο παξαδίδνληαη κφλν ζηνπο 

γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο ή ζηα πξφζσπα πνπ νη γνλείο/θεδεκφλεο έρνπλ νξίζεη γξαπηψο γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Σέινο, ζε θαηαζηάζεηο παλδεκίαο ή αθξαίσλ-επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

καζεηέο/καζήηξηεο, γνλείο/θεδεκφλεο, Γηεπζπληέο/Γηεπζχληξηεο, 

Πξντζηάκελνη/Πξντζηάκελεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα αθνινπζνχλ ξεηά ηηο 

νδεγίεο πνπ εθδίδνπλ νη εθάζηνηε αξκφδηνη θνξείο/ππεξεζίεο: π.ρ. ΔΟΓΤ, ΤΠΑΗΘ, 

Τπνπξγείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ.ι.π. γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο. 

 

Χώρος ζσγκένηρωζης ζε περίπηωζη ανάγκης 

 

Διδικό ζσέδιο αποσώπηζηρ λόγυ έκηακηυν ζςνθηκών 

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ έρεη θαηαξηηζηεί ζρέδην 
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δηαθπγήο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο. 

 

Πποφζηαμένη – διδακηικό πποζυπικό  

πλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία ήξεκνπ, επράξηζηνπ θαη ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν. Οη 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, θαζψο θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηελ πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ είλαη 

ζρέζεηο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ζπλαδειθηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. 

* Σεξνχλ ερεκχζεηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνξεία θάπνησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα γηα ζέκαηα πνπ 

ζεσξνχληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα. Δπηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο, φηαλ απνπζηάδεη ν καζεηήο 

πιένλ ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ θαη δελ έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ αηηία ηεο απνπζίαο. 

* Αληηκεησπίδνπλ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ σο ζπλεξγάηεο, αξσγνχο ζην έξγν ηνπο 

γηα ηελ θαιχηεξε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ. Αθνχλ κε ζεβαζκφ ηνπο φπνηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ιχζεηο σο εηδηθνί ηνπ ρψξνπ, νη νπνίεο ζα 

βειηηψζνπλ ηηο γλσζηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ. 

* ε πεξίπησζε πνπ ε ζπκπεξηθνξά (γλσζηηθή, θηλεηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, 

πξνβιήκαηα ιφγνπ) ησλ λεπίσλ ρξήδεη δηάγλσζεο/ ππνζηήξημεο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαηεπζχλνπλ/ζπκβνπιεχνπλ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο γηα ηελ θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή βνήζεηαο πξνο απηνχο. 

ςνεπγαζία γονέυν και διδακηικού πποζυπικού 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη πξνο φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηε 

δένπζα επγέλεηα, ζνβαξφηεηα θαη ζεβαζκφ πνπ επηβάιιεη ην ιεηηνχξγεκά ηνπο θαη ν ρψξνο 

ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά γηα ηελ πξφνδν θαη 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ηε λεπηαγσγφ ηεο ηάμεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη ζπλαληήζεηο 

γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζα είλαη ηαθηηθέο, εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ αιιά εληφο σξαξίνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

Οθείινπλ λα δηαβάδνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα 
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αλαθνηλψζεσλ ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε ζρνιηθή ηζηνζειίδα θαη ηηο 

αλαθνηλψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ νη καζεηέο. 

ε πεξίπησζε δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ πξέπεη ην Νεπηαγσγείν λα γλσξίδεη πνηνο απφ ηνπο δπν 

γνλείο έρεη ηελ θεδεκνλία. 

Οθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ εκπηζηεπηηθά ζηε λεπηαγσγφ ηεο ηάμεο θαη ζηελ πξντζηακέλε θάζε 

ηδηαηηεξφηεηα πνπ αθνξά ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ καζεηή αιιά θαη νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζηε δσή ηνπ παηδηνχ (π.ρ. δηαδχγην, λέν κσξφ θ.ιπ.), πξνθεηκέλνπ ε λεπηαγσγφο λα 

γλσξίζεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη λα δνπιέςεη πάλσ ζ’ απηέο. 

ε πεξίπησζε απνπζίαο καζεηή, ηδηαίηεξα καθξνρξφληαο ή επαλαιακβαλφκελεο, είλαη 

απαξαίηεην λα ελεκεξψλεηαη έγθαηξα ην ζρνιείν.. 

Πξνζθνκίδνπλ ζην ζρνιείν ηνπο αξηζκνχο ηειεθψλσλ ηνπο γηα άκεζε επηθνηλσλία καδί ηνπο 

θαη ελεκεξψλνπλ ην ζρνιείν γηα θάζε αιιαγή ηνπ αξηζκνχ ηειεθψλνπ ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ έλα λήπην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην ζρνιείν, δειψζεη 

αδηαζεζία, ακέζσο ελεκεξψλεηαη ηειεθσληθά απφ ηε λεπηαγσγφ ή ηελ πξντζηακέλε ηνπ 

ζρνιείνπ ν γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ γηα ηελ άκεζε πξνζέιεπζή ηνπ ζην ζρνιείν θαη ηελ 

παξαιαβή ηνπ παηδηνχ ηνπ. 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ έγθαηξα ηα δηάθνξα έγγξαθα 

(π.ρ. Α.Γ.Τ.Μ., Βηβιηάξηα Δκβνιίσλ, Τπεχζπλεο Γειψζεηο, θ.ά.) πνπ ηνπο δεηνχληαη απφ ην 

ζρνιείν. 

Οη γνλείο θαη θεδεκφλεο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

θαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Καλέλαο ελήιηθαο δελ έρεη δηθαίσκα λα λνπζεηεί, λα επηπιήηηεη ή λα ηηκσξεί ΚΑΝΔΝΑ ΠΑΗΓΗ 

ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ θάπνηνο καζεηήο δεκηνπξγεί πξφβιεκα, πξέπεη λα ην ζπδεηνχλ 

πξψηα κε ηελ ππεχζπλε λεπηαγσγφ θαη ζηε ζπλέρεηα – αλ δελ επηιπζεί- κε ηελ Πξντζηακέλε. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάηη πνπ δπζαξεζηεί, πξνβιεκαηίδεη ή ελνριεί ηνπο γνλείο ζε 
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ζρνιηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα ην ζπδεηνχλ κε ηελ ππεχζπλε λεπηαγσγφ θαη ηελ Πξντζηακέλε. 

Υπήζη εικόνυν και βίνηεο από ζσολικέρ δπαζηηπιόηηηερ: 

 Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ λα αλαξηήζνπλ θσηνγξαθίεο ή 

βίληεν ζην δηαδίθηπν απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Δηθφλεο απφ ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ πνπ ζα αλαξηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε εγθεθξηκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηζηφηνπνπο θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ζρνιείνπ, ζα έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία θαη 

ζα γίλνληαη κφλν κεηά ηελ ελππφγξαθε έγθξηζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ λεπίσλ. 

 

Βιβλιοθήκη (ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19 ) 

ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε. 

Κάζε καζεηήο δαλείδεηαη έλα βηβιίν θάζε Παξαζθεπή θαη ππνρξενχηαη λα ην επηζηξέςεη έσο 

ηελ εξρφκελε Γεπηέξα. Ο καζεηήο πνπ δελ έρεη επηζηξέςεη ην βηβιίν ηνπ ΓΔΝ κπνξεί λα 

δαλεηζηεί άιιν βηβιίν, κέρξη ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνεγνχκελνπ. 

Σα δαλεηδφκελα βηβιία- παξακχζηα ηεο Βηβιηνζήθεο πξέπεη λα επηζηξέθνληαη εγθαίξσο θαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε. 

Ζ εκεξνκελία έλαξμε ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο ζα αλαθνηλσζεί απφ ηηο λεπηαγσγνχο. 

 

Δπικοινυνία με ηο ζσολείο –σολικόρ Ιζηόηοπορ 

 Σν ζρνιείν δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγεί ηζηνιφγην:  https://blogs.sch.gr/pastnipiag/ 

Τπεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ παξαπάλσ ηζηφηνπνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ, 

πνπ κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ καζεηψλ ζην 

https://blogs.sch.gr/pastnipiag/
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Γηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Π..Γ. 

Σν ζρνιείν δηαηεξεί ζπρλή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ηάμεσλ. 

Ο θνηλά ζπκθσλεκέλνο Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζηηο 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Ζ ηήξεζή ηνπ απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο 

ηνπ ζρνιείνπ (καζεηέο/καζήηξηεο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο/θεδεκφλεο, βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ) κε ακνηβαίν ζεβαζκφ ζηνλ δηαθξηηφ ζεζκηθφ ξφιν ηνπο απνηειεί πξνυπφζεζε 

ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Δίλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν κπνξεί ην 

ζρνιείν λα νηθνδνκήζεη γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακά ηνπ. 

Θέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ 

ηνλ Καλνληζκφ, αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Γηεπζπληή/Γηεπζχληξηα, ηνλ 

Πξντζηάκελν/Πξντζηακέλε θαη ην χιινγν Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηελ θείκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο 

κε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Οη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ελεκεξψλνληαη κε θάζε πξφζθνξν 

κέζν, έληππν ή ειεθηξνληθφ, ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Νεπηαγσγείνπ. 

 

Γεπηέξα, 22 Ννεκβξίνπ 2021 

                            Ζ αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα 

 

 

αββίγθνπ Εελνβία 
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                                                          Δγθξίλεηαη 

πληνληζηήο/πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ (έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ 

ζρνιείνπ) 

 

 

 

 

 

………………………………………

………………… Ζκεξνκελία: 

………………………………………………

…. 

Γηεπζπληήο/Γηεπζχληξηα Δθπαίδεπζεο 

 

 

 

 

 

 

………………………………………

………………… Ζκεξνκελία: 

………………………………………………

…. 



 

Πηγέρ 

 Ννκνζεηήκαηα 

 Ν.4692/2020, «Αλαβάζκηζε ηνπ ρνιείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 ΠΓ 79/2020, «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ». 

 Πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ Νεπηαγσγείσλ θαη Γεκνηηθψλ ρνιείσλ γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2021-2022 (Ζ Eγθχθιηνο γηα Νεπηαγσγεία ζε κνξθή pdf , Ζ Δγθχθιηνο γηα 

Γεκνηηθά ρνιεία 

  ζε κνξθή pdf). 

 - Καζεθνληνιφγην Δθπαηδεπηηθψλ (ΦΔΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002). 

 

 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/6Λ4Α4653ΠΣ-ΧΑΑ.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/Ψ5ΛΓ4653ΠΣ-6ΣΞ.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/Ψ5ΛΓ4653ΠΣ-6ΣΞ.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/Ψ5ΛΓ4653ΠΣ-6ΣΞ.pdf
http://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1309-fek-1340-2002-kathikonta-armodiotites-stelechoi-ekpaideysis.html
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ΘΕΜΑ: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Παστίδας  για το 

σχολικό έτος 2021-2022 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 60 και Παιδαγωγικά Υπεύθυνη του σχολείου σας, 
Βασιλική Βέλκου, αφού έλαβε υπόψη της τα κάτωθι: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 111). 

2. Το Φ.Ε.Κ. 491 τ. Β, 9/2/2021 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

3. Το υπ’ αριθμ. 173 διαβιβαστικό του προτεινόμενου προς έγκριση Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Παστίδας. 

4. Το Αίτημα της Προϊσταμένης  Ζηνοβίας Σαββίγκου. 
 

Εγκρίνει 
 

τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Παστίδας  για το σχολικό έτος 
2021-22. 
 
 
 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης 
του Νηπιαγωγείου Παστίδας   

ΠΕ 60 
Βασιλική Βέλκου 

 

mailto:1pekes@naigaiou.pde.sch.gr

