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Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

 
 Ειςαγωγή  

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου (άρκρο 37, Ν.4692/2020) επιδιϊκει να 
εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ και τισ ςυνκικεσ που είναι απαραίτθτεσ για να πραγματοποιείται 
όςο καλφτερα γίνεται το ζργο του ςχολείου και να επιτυγχάνονται όςο γίνεται καλφτερα οι ςτόχοι 
που κζτουμε κάκε φορά ωσ ςχολικι κοινότθτα (μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, βοθκθτικό προςωπικό, 
γονείσ/κθδεμόνεσ). 

Ο Κανονιςμόσ βαςίηεται ςε όςα προβλζπονται από τθν πολιτεία για τθν εκπαίδευςθ και τθ 
λειτουργία των δθμόςιων και ιδιωτικϊν Σχολείων, ενςωματϊνει αποδεκτζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ 
και είναι προςαρμοςμζνοσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του Νθπιαγωγείου και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ ςχολικισ και ευρφτερθσ κοινότθτασ 

 

φνταξη, ζγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμοφ. 

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάχκθκε φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Προϊςταμζνθσ του 
Νθπιαγωγείου, με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν του Συλλόγου Διδαςκόντων, βάςει τθσ Πράξθσ 
Συλλόγου Διδαςκόντων με αρικμ. 8/ 23-09-2022, τθσ εκπροςϊπου του Διμου Παιανίασ , κασ 
Κλειϊσ Ανδρζου , Αντιδθμάρχου Παιδείασ και Προζδρου τθσ Σχολικισ Επιτροπισ ςχολικϊν 
μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ζχει εγκρικεί από τθ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου μασ κακϊσ και από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ κοινοποιείται ςε όλουσ 
τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται ςτον ιςτότοπο του Σχολείου. 

Η ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ: 
τθσ Διεφκυνςθσ του Νθπιαγωγείου, των εκπαιδευτικϊν και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ, των 
μακθτϊν, των γονζων και κθδεμόνων. 

Η ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 
Ο Κανονιςμόσ επικαιροποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, μζςω τθσ προβλεπόμενθσ από τον 
νόμο ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι ϊςτε να 
ςυμπεριλαμβάνει νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, να ανταποκρίνεται ςτισ αλλαγζσ των ςυνκθκϊν 
λειτουργίασ του Σχολείου και τισ κατά καιροφσ, αποφάςεισ των αρμόδιων ςυλλογικϊν οργάνων 
του. 

Σαυτότητα και όραμα του ςχολείου μασ 
Το Νθπιαγωγείο μασ βρίςκεται ςτθν οδό Πεδουλά Κφπρου 1, και αποτελείται από τρία πρωινά 
τμιματα, κι ζνα ολοιμερο. Iδρφκθκε το 1968 και από το 2004 ςτεγάηεται ςε καινοφργιο κτίριο 
που τθρεί τισ προδιαγραφζσ ενόσ ςφγχρονου νθπιαγωγείου. Tο ςχολείο ωσ ενεργό κομμάτι τθσ 
κοινωνίασ που ςυνεχϊσ εξελίςςεται, πρζπει να είναι ανοιχτό και μζςα από καινοτόμα 
προγράμματα να προςπακεί να βελτιϊνεται ενιςχφει και να αναβακμίηεται. Το ςχολείο μασ 
προςπακεί να αναηθτά ςυνεργαςίεσ με τοπικοφσ φορείσ αλλά και με ποικίλουσ οργανιςμοφσ και 
εκπαιδευτικά ιδρφματα , αποςκοπϊντασ ςτθν ςυνεχι αναβάκμιςι του. Η απρόςκοπτθ λειτουργία 
τθσ ςχολικισ μονάδασ επιτυγχάνεται με τθν αλλθλοχποςτιριξθ και τθν ενίςχυςθ των 
εκπαιδευτικϊν, και θ υλοποίθςθ και θ ςυμμετοχι ςε καινοτόμεσ δράςεισ και προγράμματα 
ενιςχφει τθν ςυνεχι κετικι εξζλιξθ τθσ. Το ςχολείο μασ , ζχει ανακθρυχκεί ςχολείο E-twinning για 
τθ διετία 2021-2022, και ςχολείο R4C και OSOS.Ζχει υλοποιιςει πολλά καινοτόμα προγράμματα 
κι ζχει βραβευκεί με εκνικζσ κι ευρωπαϊκζσ ετικζτεσ. Παράλλθλα ςυμμετζχει ςτο  πρόγραμμα 
Erasmus+ ΚΑ229,  DEMOCRAC(Z)Y- Crazy for active participation  και ςτο Εράςμουσ ΚΑ210  We 
are a big family, το ΚΑ3 Setting an Agora for Democratic Culture,με τθν 
επιλογι τθσ Προιςταμζνθσ ωσ T4E (Teacher 4 Europe) και το Reflecting for Change (R4C). H 
Προιςταμζνθ ζχει επίςθσ τθν τιμι να ζχει οριςκεί ωσ Leading Teacher τθσ Ευρωπαϊκισ 
Εβδομάδασ Κϊδικα- Europe Code Week  , κακϊσ και Επιμορφϊτρια 

https://www.facebook.com/codeEU/


E-twinning ςτα μακιματα “ Κινητζσ ςυςκευζσ (Tablets και κινητά τηλζφωνα) - Αξιοποίηςη 
ςτην διδαςκαλία μαθημάτων” και “ Εκπαιδευτική Ρομποτική ςτο νηπιαγωγείο - Beebot” Όλοι 
οι εκπαιδευτικοί ςυμμετζχουν ενεργά ςτα προγράμματα που υλοποιοφνται και αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίεσ για τθν υλοποίθςι τουσ. Μζςα από όλα αυτά τα προγράμματα ζχουν αναπτυχκεί 
ςυνεργαςίεσ τόςο με άλλα ςχολεία τθσ χϊρασ μασ όςο και με άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Η 
ςυμμετοχι μασ ςε ποικίλα ςχολικά δίκτυα και ψθφιακζσ πλατφόρμεσ επιδιϊκεται γιατί μζςα από 
τθ ςυμμετοχι μασ αυτι κα ανακαλφψουμε καλζσ πρακτικζσ άλλων ςχολείων και κα υπάρξει 
ενεργθτικι αλλθλεπίδραςθ. Η εμπλοκι των περιςςοτζρων εκπαιδευτικϊν του ςχολείου μασ ςε 
καινοτόμεσ δράςεισ είναι το μεγάλο μασ ςτοίχθμα , με τθν αποφυγι αποκλειςμϊν αλλά αντίκετα 
τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι όλων ςε αυτζσ τισ δράςεισ. Επιδιϊκουμε τθν ενεργθτικι και ςυνεχι 
ςυμμετοχι μασ ςε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά ςεμινάρια, γιατί πιςτεφουμε ακράδαντα ότι αυτό 
κα μασ προςφζρει τθν ϊκθςθ να γίνουμε καλφτεροι. Το ςχολείο μασ με τθ ςυμμετοχι του ςε μια 
ςειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα, κατάφερε να κάνει μια ςτροφι ςτθν καινοτομία και να 
κινείται ςε ρυκμοφσ που ςυνάδουν ςε ζνα ςφγχρονο ςχολείο . Το ςχολείο μασ ζρχεται 
ςυςτθματικά ςε επαφι με διάφορα ψθφιακά εργαλεία τόςο για τθν υλοποίθςθ των διαφόρων 
προγραμμάτων, όςο και ςτθν κακθμερινι μασ διδαςκαλία. Αυτό μόνο κετικά αποτελζςματα 
μπορεί να επιφζρει, κακϊσ μασ βοθκά να ενιςχφςουμε και να βελτιϊςουμε τον ψθφιακό μασ 
εγγραμματιςμό. Η εναςχόλθςι μασ με διάφορα ςυνεργατικά projects , ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ 
δεςμϊν, ανάμεςα ςε ςχολεία τόςο εντόσ αλλά και εκτόσ τθσ πατρίδασ μασ. 
Προωκείται επίςθσ και θ ανάπτυξθ ίςων ευκαιριϊν ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ, εμποδίηοντασ τουσ 
αποκλειςμοφσ. 
Στόχοσ μασ είναι θ ενθμζρωςθ και θ διάδοςθ όλων των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου μασ μζςα από τθ δθμιουργία τθσ ςυντονιςτικισ ομάδασ διαχείριςθσ 
αυτϊν των προγραμμάτων ,και εν ςυνεχεία μζςω τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ όςων επικυμοφν τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά. Μζςα από τθν ποιοτικι εκπαίδευςθ των μακθτϊν μασ κα 
ςυντελζςουμε ςτο βακμό που μασ αναλογεί ςτθν ευθμερία τθσ κοινότθτασ. Οι μακθτζσ μασ κα 
γίνουν κοινωνοί αυτϊν που ζμακαν. Θα ενθμερϊςουμε (μζςω των μακθτϊν μασ και όχι 
μόνο ) και κα ενεργοποιιςουμε τθν τοπικι κοινωνία ,με ςκοπό να διαμορφϊςουμε Ενεργοφσ 
Πολίτεσ, οι οποίοι κα αναλάβουν δράςθ για πολλά κζματα που μασ (τουσ) απαςχολοφν. Ωσ 
μελλοντικοί ενεργοί πολίτεσ, κα ςυνεργαςτοφν, κα επικοινωνιςουν και κα γίνουν κοινωνοί των 
δράςεϊν μασ. Μζςα από τθ ςυμμετοχι μασ ςε εκνικά αλλά και ευρωπαϊκά προγράμματα ζχουμε 
δϊςει το ςτίγμα κι ζχει ςκιαγραφθκεί θ κζςθ μασ για τθν κατάργθςθ πολλϊν 
ςτερεότυπων, φφλου, εκνικότθτασ ι κρθςκείασ και θ αλλαγι ςτάςθσ ςε αυτοφσ τουσ τομείσ. Με 
τθν ζνταξθ τθσ εκπαίδευςθσ Stem ςτθ διδαςκαλία μασ ,ζχει δοκεί θ προτεραιότθτα ςτθν αποφυγι 
ςτερεότυπων που κεωρεί τα αγόρια καλφτερα ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ . 

 

 
 Άρθρο 1. Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ  

Η προςχολικι εκπαίδευςθ κζτει τισ βάςεισ για τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ των παιδιϊν και τθ 
μετζπειτα ςτάςθ τουσ προσ τθ μάκθςθ ζχοντασ δυο βαςικοφσ ςτόχουσ: τθ διαμόρφωςθ μιασ 
υγιοφσ προςωπικότθτασ κι ενόσ ενεργοφ πολίτθ. Οι ςτόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με τθν ανάπτυξθ 
διακεματικϊν προγραμμάτων, ϊςτε τα νιπια να κατακτιςουν διαχρονικζσ και πανανκρϊπινεσ 
ςτάςεισ ηωισ και αξίεσ: γλωςςικι, κοινωνικι, πολιτιςμικι ταυτότθτα, μοναδικότθτα, 
υπευκυνότθτα, φιλία, ςυνεργαςία, ενςυναίςκθςθ, αλλθλεγγφθ, αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, 
ςεβαςμοφ όλων ςε κοινοφσ ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ, περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, προςταςία τθσ 
υγείασ, κακϊσ και εδραίωςθ τθσ ιςότθτασ και τθσ δθμοκρατίασ. 
Οι ποικίλεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ του ςχολείου μασ αποςκοποφν ςτθν κατάκτθςθ δεξιοτιτων 
όπωσ ζκφραςθ μζςα από ςφμβολα και αναπαραςτάςεισ, ζκφραςθ μζςα από τισ Τζχνεσ, 
ενςωμάτωςθ τθσ Τεχνολογίασ και ψθφιακό εγγραματιςμό. 
To Νθπιαγωγείο είναι ο χϊροσ που ηουν μακθτζσ πολλζσ ϊρεσ, μακαίνουν, ςκζφτονται, 
δθμιουργοφν, επιλφουν προβλιματα, ςυνάπτουν ςχζςεισ με ομθλίκουσ ανεξάρτθτα από φφλο και 
καταγωγι. 



Για να υλοποιθκεί ο πολυδιάςτατοσ ρόλοσ του και να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του, απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ κανόνων. Στο κείμενο που ακολουκεί με τίτλο «Εςωτερικόσ 
Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Νθπιαγωγείου», περιγράφονται οι πιο ςθμαντικοί από αυτοφσ. 
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του Νθπιαγωγείου μασ, είναι εναρμονιςμζνοσ με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία (ΠΔ 79/2017), τθ ςφγχρονθ παιδαγωγικι αντίλθψθ και τθν εμπειρία των 
εκπαιδευτικϊν. 
Με τον όρο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου εννοοφμε το ςφνολο των όρων και 
των κανόνων που αποτελοφν προχποκζςεισ για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, μεκοδικά και 
αποτελεςματικά το ζργο του Σχολείου. 
Επιπλζον, ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Σχολείου αποτελεί ςθμαντικό παιδαγωγικό 
μζςο που βοθκά ςτθν ομαλι ςχολικι ηωι, ςτθ ςυνεργαςία, ςτθν αλλθλεγγφθ, ςτον δθμοκρατικό 
διάλογο και ςτθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ. 
Σκοπόσ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Σχολείου, είναι θ κεμελίωςθ ενόσ πλαιςίου 
που υποςτθρίηει το εκπαιδευτικό ζργο, ορίηει τισ παραμζτρουσ για τθ ςυνεργαςία χωρίσ εντάςεισ 
και ςυγκροφςεισ, με αμοιβαίο ςεβαςμό, αποδοχι, εξαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ αςφάλειασ και τθσ 
ςυναιςκθματικισ πλιρωςθσ , μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 
Στο πλαίςιο αυτό ο όροσ «ςχολικι πεικαρχία» αποκτά δθμοκρατικό περιεχόμενο κι 
αναδεικνφεται ςε βαςικό ποιοτικό ςτοιχείο του ςφγχρονου δθμοκρατικοφ ςχολείου. 
Η ςχολικι κοινότθτα είναι μία οργανωμζνθ ομάδα που ζχει όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ κοινωνίασ. 
Το ςχολείο προετοιμάηει τα παιδιά να ενταχκοφν ομαλά ςτθν κοινωνία. Η εςωτερικι οργάνωςθ 
τθσ ςχολικισ ηωισ οφείλει να εκπαιδεφει και να διαπαιδαγωγεί ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ 
ανάγκεσ τθσ δθμοκρατικισ κοινωνίασ. 
Για το ςκοπό αυτό ςυντάςςεται ο Κανονιςμόσ Εςωτερικισ λειτουργίασ του Νθπιαγωγείου μασ, ο 
οποίοσ είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνοσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθ λειτουργία του ςχολείου 
(άρκρο 37, Ν.4692/2020). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2.ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Άρθρο 2. Λειτουργία του χολείου 

Ι. Διδακτικό Ωράριο 
Η ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων του βαςικοφ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ και του 
ολοιμερου νθπιαγωγείου, τα διαλείμματα, ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ανά διδακτικι ϊρα κακϊσ και θ 
ζναρξθ και λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ κακορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και αποφάςεισ του 
ΥΠΑΙΘ. Ανακοινϊνονται ςτουσ γονείσ με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ με ςχετικό ζντυπο και 
παράλλθλα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Νθπιαγωγείου. Στθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ και 
για διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των δφο (2) εβδομάδων μπορεί να εφαρμόηεται ευζλικτο ωράριο 
παραμονισ ςτο Νθπιαγωγείο για νιπια/προνιπια που φοιτοφν για πρϊτθ φορά, προκειμζνου να 
διευκολυνκεί θ προςαρμογι τουσ. Το ευζλικτο ωράριο κακορίηεται από τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ 
τάξθσ και τον Σφλλογο Διδαςκόντων, ςε ςυνεργαςία με τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ του 
προνθπίου/νθπίου. Μετά τθν πάροδο των δφο (2) εβδομάδων, το ςφνολο των προνθπίων/νθπίων 
ακολουκεί κοινό ωράριο, ςφμφωνα με τθν παρ. 7, του άρκρου 2, του Π.Δ 79/2017 (Αϋ109) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 23, ν. 4559/2018 (Αϋ142). 
Επίςθσ, προβλζπεται θ μεταφορά ωραρίου εργαςίασ ςε απογευματινζσ ϊρεσ ζωσ δφο φορζσ κατά 
τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ για τθν οποία ενθμερϊνεται ο οικείοσ Διευκυντισ πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ)  με απόφαςθ του ςυλλόγου   (άρκρο 16, παρ. 10 Π.Δ. 79/2017.  
Για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023  το πρόγραμμα του ςχολείου, διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 
Ππόωπη Τποδοσή (ιςχφει μόνο για τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ που παρακολουκοφν το ολοιμερο 
πρόγραμμα και είναι προαιρετικό) Στα νθπιαγωγεία, όπου διαπιςτϊνεται θ ανάγκθ πρόωρθσ 
προςζλευςθσ νθπίων/προνθπίων, δφναται να ςυγκροτείται τμιμα πρόωρθσ υποδοχισ (7:45 π.μ-
8:30 π.μ). Στο τμιμα αυτό δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν νιπια/προνιπια τα οποία να είναι 
εγγεγραμμζνα και να φοιτοφν ςτο ολοιμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ για τθ λειτουργία 



του τμιματοσ είναι τα 5 νιπια/προνιπια. 
Προςζλευςθ των μακθτϊν/τριϊν: 7:45-8:00 
Τποσπεωηικό ππόγπαμμα 

Υποδοχι των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτο ςχολείο: 8.15 π.μ- 8:30 π.μ. 
Λιξθ υποχρεωτικοφ προγράμματοσ- αποχϊρθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν: 13:00 μ.μ 
Ολοήμεπο ππόγπαμμα 

Ζναρξθ λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 13:00 μ.μ. 
Λιξθ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 16:00 μ.μ. 



Εφόςον επιλεγεί από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν το προαιρετικό ολοιμερο 
πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίασ και θ υποχρεωτικότθτα τθσ φοίτθςθσ τθροφνται κακ’ όλο το 
χρονικό διάςτθμα τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτό και δεν επιτρζπεται πρόωρθ αποχϊρθςθ 
νθπίων/προνθπίων από το Ολοιμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωςθ που ο/θ μακθτισ/τρια 
ςυμπλθρϊςει περιςςότερεσ από 15 απουςίεσ ςτο ολοιμερο πρόγραμμα ςε ζναν μινα, οι οποίεσ 
δεν δικαιολογοφνται από ιατρικι γνωμάτευςθ, θ φοίτθςι του ςτο ολοιμερο πρόγραμμα 
διακόπτεται. Πρόωρθ αποχϊρθςθ από το Ολοιμερο πρόγραμμα δεν προβλζπεται. 
Προκειμζνου να διευκολυνκεί, κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, θ ομαλι προςαρμογι των 
μακθτϊν/τριϊν δφναται να εφαρμόηεται ευζλικτο ωράριο παραμονισ ςτο Νθπιαγωγείο κατά τισ 
πρϊτεσ δφο εβδομάδεσ λειτουργίασ (παρ. 7, άρκρο 2, Π.Δ. 79/2017). Επίςθσ, προβλζπεται θ 
μεταφορά ωραρίου εργαςίασ ςε απογευματινζσ ϊρεσ ζωσ δφο φορζσ κατά τθ διάρκεια του 
ςχολικοφ ζτουσ για τθν οποία ενθμερϊνεται ο οικείοσ Διευκυντισ/Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ 
(άρκρο 16, παρ. 10 Π.Δ. 79/2017) 
II. Προςζλευςη και αποχϊρηςη μαθητϊν/μαθητριϊν 
Η ϊρα προςζλευςθσ των μακθτϊν και μακθτριϊν του Νθπιαγωγείου είναι 08:15 ζωσ 08:30. Η 
ϊρα προςζλευςθσ για τθν Πρωινι Υποδοχι ςτο Νθπιαγωγείο είναι 07:45 ζωσ 08:00 
Οι εκπαιδευτικοί υποδζχονται τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθν είςοδο τθσ τάξθσ τουσ και 
οι γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί αποχωροφν. 
Οι γονείσ/κθδεμόνεσ προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι των μακθτϊν και των μακθτριϊν, 
παραμζνουν ζξω από τθν είςοδο του ςχολείου, χωρίσ να παρεμποδίηουν τθ διαδικαςία 
αποχϊρθςθσ. 
Για λόγουσ αςφαλείασ των μακθτϊν/μακθτριϊν αλλά και για τθν ομαλι λειτουργία του 
προγράμματοσ θ είςοδοσ του ςχολείου κλείνει ςτισ 8:30 ϊςτε να μθν παρακωλφεται το 
παιδαγωγικό ζργο του ςχολείου και παραμζνει κλειδωμζνθ ςε όλθ τθ διάρκεια του 
προγράμματοσ. 
Οι μακθτζσ ςε καμία περίπτωςθ δε φεφγουν πριν από τθ λιξθ του ωραρίου. Σε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ, όταν όπου ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ/ παρουςιαςτεί ανάγκθ αποχϊρθςθσ κατά τθ 
διάρκεια του προγράμματοσ (π.χ. αςκζνεια), θ αποχϊρθςθ γίνεται πάντοτε με τθ ςυνοδεία γονζα 
ι κθδεμόνα, αφοφ προθγουμζνωσ ςυμπλθρϊςει το ςχετικό ζντυπο (υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 
1599). 
Η ευκφνθ για τθν αςφάλεια των παιδιϊν μετά το ωράριο λειτουργίασ ανικει αποκλειςτικά ςτο 
γονζα ι κθδεμόνα. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ είναι υποχρεωμζνοι να γνωρίηουν το ωράριο των 
παιδιϊν τουσ. Τα παιδιά παραδίδονται μόνο ςτουσ αναγραφόμενουσ ενιλικεσ ςτθν υπεφκυνθ 
διλωςθ προςζλευςθσ/αποχϊρθςθσ που ςυμπλιρωςαν οι γονείσ τουσ κατά τθν εγγραφι τουσ. Σε 
περίπτωςθ ζκτακτθσ αλλαγισ προςϊπου που κα παραλάβει το παιδί ,απαιτείται ενθμζρωςθ 
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) με τα ςχετικά ςτοιχεία του ατόμου και θ παράδοςθ 
κα γίνει με τθν επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ. 
Σφμφωνα με ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Υ.ΠΑ.ΙΘ και οδθγίεσ του ΕΟΔΥ για τθ λειτουργία των 
ςχολείων λόγω COVID 19, οι ςυνοδοί και οι μακθτζσ/τριεσ, κα πρζπει να φοροφν μάςκα κατά τθν 
προςζλευςθ και αναχϊρθςθ από το ςχολείο. 

 

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του χολείου 
Το Ωρολόγιο πρόγραμμα του Νθπιαγωγείου και του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου κακορίηεται από 
το προεδρικό Διάταγμα 79/1-8-2017, ςυντάςςεται από το ςφλλογο διδαςκόντων και υπογράφεται 
από τον προϊςτάμενο εκπαιδευτικϊν κεμάτων τθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ανατολικισ Αττικισ. 
Το πρόγραμμα δραςτθριοτιτων το οποίο ακολουκοφμε ζχει κακοριςτεί με όςα προβλζπει και 
περιλαμβάνει το Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων Σπουδϊν (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το 
νθπιαγωγείο, του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. Είναι επίςθσ ςφμφωνο με τισ 
απαιτιςεισ τθσ εποχισ μασ, τόςο για τθν παροχι ποιοτικισ όςο αλλά και άρτιασ εκπαίδευςθσ. 
Οι δράςεισ και τα προγράμματα που εκπονοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ, βαςίηονται πάντα 



ςτισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν, ενϊ λαμβάνονται υπόψθ και οι ςχετικζσ 
επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ τθσ Συντονίςτριασ Παιδαγωγικοφ Ζργου ι των Υπευκφνων 
Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων. Καινοτόμα προγράμματα ςχεδιάηονται με τθ ςυνεργαςία των 
Υπευκφνων Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων τθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ανατολικισ Αττικισ, όπου και 
υποβάλλονται επίςθμα . 

 
ΑΡΘΡΟ 3 . ΥΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΕΩΖ. 
I. Φοίτηςη 
Στο νθπιαγωγείο εγγράφονται νιπια που ςυμπλθρϊνουν τθ νόμιμθ θλικία. Στο νθπιαγωγείο 
φοιτοφν δφο θλικίεσ νθπίων. Η πρϊτθ θλικία (νιπια) περιλαμβάνει τα νιπια, τα οποία ςτισ 31 
Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ ςυμπλθρϊνουν θλικία πζντε (5) ετϊν. 
Η δεφτερθ θλικία (προνιπια) περιλαμβάνει τα νιπια, τα οποία ςτισ 31 Δεκεμβρίου του ζτουσ 
εγγραφισ ςυμπλθρϊνουν θλικία τεςςάρων (4) ετϊν. 
Η φοίτθςθ ςτο Νθπιαγωγείο είναι υποχρεωτικι. Η ανελλιπισ φοίτθςθ του παιδιοφ αποτελεί 
βαςικι προχπόκεςθ τόςο για τθν ομαλι προςαρμογι του ςτο ςχολικό περιβάλλον, τθν 
κοινωνικοποίθςι του και τθν απόκτθςθ εφοδίων για τθ μετάβαςθ ςτο δθμοτικό ςχολείο, όςο και 
για τθν απρόςκοπτθ παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ δραςτθριοτιτων του νθπιαγωγείου. Οι 
απουςίεσ καταγράφονται θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του myschool και γι’ αυτό το λόγο κα 
πρζπει να γνωρίηουμε τθν αιτιολόγθςι τουσ. Αν οι απουςίεσ ξεπεράςουν τον αρικμό 100 (με 
καταμζτρθςθ μίασ απουςίασ για κάκε θμζρα), πρζπει να αξιολογθκεί από επίςθμουσ φορείσ 
(ςφλλογοσ διδαςκόντων, ΣΕΕ κ.λπ.) θ ςχολικι ετοιμότθτα του παιδιοφ για τθ ςυνζχιςθ ι τθν 
επανάλθψθ φοίτθςθσ ςτο νθπιαγωγείο . 
Αν ζνα παιδί είναι άρρωςτο, υποχρεωτικά κα πρζπει να προςκομίηεται ιατρικι βεβαίωςθ ςτθν 
οποία κα αναφζρεται επακριβϊσ το είδοσ τθσ αςκζνειασ που είχε και κα τονίηεται ςαφϊσ από τον 
κεράποντα ιατρό θ δυνατότθτά του να επανζλκει ςτο νθπιαγωγείο, χωρίσ να υπάρχει κίνδυνοσ 
μετάδοςθσ τθσ αςκζνειάσ του ςτα άλλα παιδιά. 
Αν δεν ιταν άρρωςτο, να προςκομίηεται υποχρεωτικά βεβαίωςθ των γονζων ςτθν οποία κα 
αναφζρεται ο λόγοσ τθσ απουςίασ του. 
Σε περίπτωςθ που ζνασ μακθτισ/τρια απουςιάηει, κα πρζπει ο κθδεμόνασ να ενθμερϊςει το 
ςχολείο για το λόγο τθσ απουςίασ ιδιαίτερα όταν θ απουςία είναι πολυιμερθ. 
Παρακαλοφμε να μασ ενθμερϊνετε τθλεφωνικά 2106645240 ι ςτο   mail@2nip-paian.att.sch.gr 
Αν το παιδί ςασ υποβάλλεται ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ θαπμακεςηική αγωγή ι αν ζχει 
ευαιςκθςία ςε φάρμακα, ςε κάποιεσ τροφζσ ι ςε κάτι άλλο, παρακαλοφμε να ενθμερϊνετε για το 
κζμα αυτό τθ νθπιαγωγό. Θα ςασ δίδονται και ςυγκεκριμζνα ζντυπα για το φάκελο του παιδιοφ 
ςασ, τα οποία κα κλθκείτε να ςυμπλθρϊςετε. 
Βάςει τθσ εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ. Φ.7/495/123484 /Γ1, 4/10/2010, για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 
ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ απαιτείται θ χοριγθςθ φαρμακευτικισ αγωγισ και ςε 
περιπτϊςεισ ατυχθμάτων (διαχείριςθ/πρϊτεσ βοικειεσ), ςε μακθτζσ, εντόσ του ςχολικοφ 
ωραρίου, ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν με αρ. Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 εγκφκλιο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. 
Αναφζρεται πωσ οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεοφνται να ζχουν τισ απαραίτθτεσ ιατρικζσ ι 
φαρμακευτικζσ γνϊςεισ, ϊςτε να ςυνειςφζρουν με εξειδικευμζνεσ πράξεισ (χοριγθςθ φαρμάκου 
από το ςτόμα, ι ςε ενζςιμθ μορφι) ςε ειδικοφ τφπου αςκζνειεσ των μακθτϊν (ηαχαρϊδθσ 
διαβιτθσ, επιλθπτικζσ κρίςεισ κ.ά) αλλά και ςε εποχιακζσ ιϊςεισ. Αυτό δεν αποκλείει 
τθν υποχρζωςθ του εκπαιδευτικοφ να παρζχει τισ ςτοιχειϊδεισ πρϊτεσ βοικειεσ ςτουσ μακθτζσ 
του ςχολείου του, εάν χρειαςτεί. 
Σε κάκε περίπτωςθ, όταν χορθγείται φροντίδα ςε ζνα παιδί, οι εκπαιδευτικοί χρθςιμοποιοφν 
υλικά τα οποία κεωρείται ότι είναι κατάλλθλα για εφαρμογι ςε μακθτζσ αυτισ τθσ θλικίασ (4-6 
ετϊν) για αποφυγι αλλεργιϊν ι πικανϊν δερματικϊν ερεκιςμϊν. 
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Σε περιπτϊςεισ όπου απαιτείται φαρμακευτικι αγωγι, οι γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν, 
οφείλουν να αιτοφνται τθν άδεια τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ προκειμζνου να 
ειςζρχονται οι ίδιοι, ι άλλο πρόςωπο το οποίο κα υποδείξουν ςχετικά, ςτο χϊρο του ςχολείου, 
ϊςτε να τθ χορθγιςουν. Σε ζκτακτα ςοβαρά ιατρικά περιςτατικά, θ Προϊςταμζνθ οφείλει μόνο να 
καλεί το ΕΚΑΒ (166) για διακομιδι του μακθτι, ενϊ ταυτόχρονα ενθμερϊνει τουσ γονείσ του 
μακθτι/τριασ. 
Τζλοσ, κάκε γονζασ/κθδεμόνασ ζχει τθν ευκφνθ ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ τθσ Προϊςταμζνθσ του 
ςχολείου ςε περίπτωςθ ιδιαιτεροτιτων του μακθτι (εμφάνιςθ αςκζνειασ, φπαρξθ αλλεργίασ ςε 
τροφζσ κ.α.) 
II. χολικοί χϊροι 
Το νθπιαγωγείο μασ ςτεγάηεται από το ςχολικό ζτοσ 2004-2005,ςε δικό του κτίριο, ςφγχρονο με 
πολφ μεγάλθ αυλι. 

Το κτίριο αποτελείται από: 
Τρεισ (3) αίκουςεσ διδαςκαλίασ. 
Γραφείο εκπαιδευτικϊν. 
Μεγάλθ αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων. 
Κουηίνα-τραπεηαρία. 
5 τουαλζτεσ (αγοριϊν, κοριτςιϊν) 
1 τουαλζτα εκπαιδευτικϊν. 
Μεγάλθ αυλι εξοπλιςμζνθ με όργανα και παιχνίδια, και χϊρο για τθν αξιοποίθςθ ωσ ςχολικοφ 
κιπου. 
Κακαροί και ςυντθρθμζνοι χϊροι των αικουςϊν, του αφλειου χϊρου και τθσ ςχολικισ περιουςίασ 
για τουσ οποίουσ φροντίηει επιςταμζνα θ Υπεφκυνθ κακαριότθτασ, διαμορφϊνουν τον 
περιβάλλοντα χϊρο μζςα ςτον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργθκοφν οι δεξιότθτεσ των 
παιδιϊν. 
Στόχοσ του ςχολείου είναι να αποκτιςουν οι μακθτζσ αίςκθμα ευκφνθσ ςε ό,τι αφορά τθν 
ποιότθτα του ςχολικοφ χϊρου. Ο ςεβαςμόσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία του Νθπιαγωγείου, τισ 
υποδομζσ, τον εξοπλιςμό αλλά και το φυςικό περιβάλλον του ςχολείου αποτελεί βαςικι 
υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Στo νθπιαγωγείο μασ, προςπακοφμε να εφαρμόςουμε ςφγχρονεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και 

μάκθςθσ για να ενιςχφςουμε τθ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν και να κάνουμε τθ μάκθςθ 

ευκολότερθ και πιο ευχάριςτθ . Χρθςιμοποιοφμε εκπαιδευτικά ρομπότ και διαδραςτικοφσ 

πίνακεσ. Πιςτεφουμε ότι το ςχολείο μασ είναι ζνασ χϊροσ όπου τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι 

οικογζνειεσ ζχουν αξία, και όλοι ςυνεργάηονται για να εξαςφαλίςουν ότι τα παιδιά 

αντιμετωπίηουν τθ μακθςιακι πρόκλθςθ, εμπνζονται δθμιουργικά και υποςτθρίηονται και 

ενκαρρφνονται ςτθ ςυναιςκθματικι τουσ ανάπτυξθ 

III. Διάλειμμα 

Το διάλειμμα αποτελεί χρόνο ελεφκερθσ επικοινωνίασ των μακθτϊν/τριϊν, ςυλλογικοφ 
παιχνιδιοφ κι ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων. Στόχοσ είναι οι μακθτζσ/τριεσ να παίηουν ομαδικά 
και αρμονικά μεταξφ τουσ. Τθν ϊρα του διαλείμματοσ τα παιδιά οργανϊνουν τα παιχνίδια τουσ, 
επικοινωνοφν, ςυνεργάηονται και επιλφουν τισ διαφορζσ τουσ. 
Σε περίπτωςθ οποιουδιποτε προβλιματοσ απευκφνονται ςτουσ/ςτισ εφθμερεφοντεσ/ουςεσ 
εκπαιδευτικοφσ που επιτθροφν τον προαφλιο χϊρο. Η ϊρα του διαλείμματοσ μπορεί να 
τροποποιείται, ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ, που μπορεί να επικρατοφν, κακϊσ και τθ 
διάρκεια των οργανωμζνων δραςτθριοτιτων και υπεφκυνθ για τθν εφθμερία ςτο διάλειμμα είναι 
θ νθπιαγωγόσ του τμιματοσ. 
Το ςχολικό ζτοσ 2022-2023, λόγω τθσ ζξαρςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, και λόγω των ιδιαίτερων 
ςυνκθκϊν, τόςο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μακθμάτων κα διαλειμμάτων όςο και το 
πρόγραμμα εφθμεριϊν δφναται να αναπροςαρμόηονται κατά παρζκκλιςθ τθσ κείμενθσ 



νομοκεςίασ, με ευκφνθ τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και του Συλλόγου Διδαςκόντων 
με τθ ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ και τθν κοινοποίθςι του ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 
IV. χολικό πρόγραμμα 

Η φοίτθςθ ςτο Νθπιαγωγείο αποτελεί το πιο ςθμαντικό βιμα ςτθ ηωι του παιδιοφ για τθ 
μάκθςθ, τθν προςωπικι ανάπτυξθ και κοινωνικοποίθςι του. Οι μακθτζσ και μακιτριεσ 
παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία ςεβόμενοι 
τουσ κανόνεσ του ςχολείου, όπωσ διαμορφϊνονται από τουσ ίδιουσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 
τάξθσ, όπωσ και το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν και ςυμμακθτριϊν τουσ για μάκθςθ. 
Τα παιδιά μακαίνουν να ςυνεργάηονται, να δθμιουργοφν, να αλλθλεπιδροφν, να αυτενεργοφν και 
να είναι υπεφκυνα. Η ςυνεργαςία μεταξφ γονζων/κθδεμόνων και εκπαιδευτικϊν ζχει κοινό ςτόχο 
τθν υγιι ανάπτυξθ παιδιϊν με ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα. 
Σφμφωνα με το ΦΕΚ 304/13-03-2003, το Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγράμματοσ Σπουδϊν 
του Νθπιαγωγείου προςδιορίηει τισ κατευκφνςεισ των προγραμμάτων ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ 
δραςτθριοτιτων Γλϊςςασ, Μακθματικϊν, Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ, Δθμιουργίασ και Ζκφραςθσ 
(Εικαςτικά, Δραματικι Τζχνθ, Μουςικι, Φυςικι Αγωγι) και Πλθροφορικισ για το παιδί του 
Νθπιαγωγείου. Τα προγράμματα αυτά δε νοοφνται ωσ διακριτά διδακτικά αντικείμενα και δεν 
προτείνονται για αυτοτελι διδαςκαλία αλλά για τον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ 
δραςτθριοτιτων που ζχουν νόθμα και ςκοπό για τα ίδια τα παιδιά. Το Πρόγραμμα για τθν 
Πλθροφορικι ειςάγει τθ γνωριμία με τθ χριςθ του υπολογιςτι ωσ εποπτικοφ μζςου διδαςκαλίασ 
και ωσ εργαλείου διερεφνθςθσ και επικοινωνίασ, πάντα με τθ ςτενι βοικεια του εκπαιδευτικοφ 
Το πρόγραμμα του Νθπιαγωγείου ςτθρίηεται ςτθ διακεματικι προςζγγιςθ ωσ διδακτικι 
μεκοδολογία, εναρμονιηόμενο και με τα προγράμματα των επόμενων βακμίδων. 
V. Επιςκζψεισ-γιορτζσ 
Επισκέψεις: Το Σχολείο οργανϊνει μια ςειρά εκδθλϊςεων/δραςτθριοτιτων, που ςτόχο ζχουν τθ 
ςφνδεςθ ςχολικισ και κοινωνικισ ηωισ, τον εμπλουτιςμό των υπαρχουςϊν γνϊςεων των 
μακθτϊν/μακθτριϊν, τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων ηωισ και τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε κοινωνικά 
κζματα. Οι διδακτικζσ επιςκζψεισ και οι ςχολικζσ γιορτζσ είναι μζροσ τθσ ςχολικισ ηωισ. Βοθκοφν 
ςτθν αποτελεςματικότερθ πραγματοποίθςθ του ςχολικοφ ζργου και γι’ αυτό οι μακθτζσ δεν 
πρζπει να απουςιάηουν από αυτζσ, παρά μόνο αν ζχουν ςοβαρό λόγο. Οι ϊρεσ προςζλευςθσ και 
αποχϊρθςθσ των μακθτϊν παραμζνουν αμετάβλθτεσ ςε περίπτωςθ διδακτικισ επίςκεψθσ, ενϊ 
ςε περίπτωςθ γιορτισ το ωράριο διαμορφϊνεται αναλόγωσ (π.χ. ςτισ Εκνικζσ γιορτζσ ορίηεται θ 
διάρκεια τθσ γιορτισ και δε λειτουργεί το Ολοιμερο). 
Αναφορικά με τισ επιςκζψεισ που πραγματοποιεί το Νθπιαγωγείο ςτο πλαίςιο των ςχεδίων 
εργαςίασ που υλοποιεί, τονίηεται ότι κα πρζπει οι γονείσ να υπογράφουν υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 
ζγκριςθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν τουσ ςτισ επιςκζψεισ και για το λόγο αυτό κα πρζπει να 
ελζγχουν τισ τςάντεσ των νθπίων. Σε διαφορετικι περίπτωςθ τα παιδιά δε ςυμμετζχουν. Για το 
ςχολικό ζτοσ 2022-2023 οι επιςκζψεισ ακολουκοφν τουσ γενικότερουσ κανόνεσ και τα μζτρα 
προςταςίασ από τθν πανδθμία 
Για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, βάςει ΦΕΚ 3780-8/9/2020, τ. Βϋ, οι ςχολικοί εορταςμοί 
πραγματοποιοφνται εντόσ του κάκε τμιματοσ. Εκδθλϊςεισ είναι δυνατόν να πραγματοποιοφνται 
με τθν παρουςία μόνο μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, ενδεχομζνωσ κατά τμιματα ι με μζροσ των 
τμθμάτων, αναλόγωσ του διακζςιμου χϊρου, ϊςτε να τθροφνται οι απαραίτθτεσ κοινωνικζσ 
αποςτάςεισ. 
Γιορτζσ: Εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ ςτα Νθπιαγωγεία πραγματοποιοφνται ςτο χϊρο του ςχολείου, 
χωρίσ τθν παρουςία γονζων: 
α) Στισ 27 Οκτωβρίου για τθν επζτειο τθσ εκνικισ εορτισ τθσ 28θσ Οκτωβρίου, θμζρα κατά τθν 
οποία τιμάται και θ ελλθνικι ςθμαία 
β) Στισ 24 Μαρτίου για τθν επζτειο τθσ εκνικισ εορτισ τθσ 25θσ Μαρτίου 



γ) Στισ 17 Νοεμβρίου για τθν επζτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγϊνα και τθν 
Εκνικι Αντίςταςθ. Σε περίπτωςθ που οι παραπάνω γιορτζσ είναι Σάββατο ι Κυριακι, οι 
εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ πραγματοποιοφνται τθν προθγοφμενθ Παραςκευι. 
Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων κάκε ςχολικισ μονάδασ κακορίηει τθ χρονικι διάρκεια (εντόσ 
διδακτικοφ ωραρίου) και το περιεχόμενο του εορταςμοφ των εκδθλϊςεων και ειδοποιεί τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ για τθν ϊρα προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ των μακθτϊν/τριϊν από το 
ςχολείο. Η υλοποίθςθ γιορτϊν ςτο νθπιαγωγείο, όπωσ και ο τρόποσ με τον οποίο κα 
πραγματοποιθκοφν, αποφαςίηεται από το ςφλλογο διδαςκόντων ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ. 
Για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023, οι εκδθλϊςεισ προςαρμόηονται ανάλογα με τα μζτρα που 
αφοροφν ςτθν πανδθμία. 
Ονομαςτικζσ γιορτζσ – γενζθλια 
Για τον τρόπο εορταςμοφ των γενεκλίων αποφαςίηει ο Σφλλογοσ διδαςκόντων.  
Σχετικά με τθ χριςθ εικόνων και βίντεο από ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ δεν επιτρζπεται θ 
ανάρτθςι τουσ ςτο διαδίκτυο και τθρείται απαρζγκλιτα θ νομοκεςία ςχετικά με τθν προςταςία 
των προςωπικϊν δεδομζνων των νθπίων (Ν. GDPR 4624/2019). 
Η φωτογράφθςθ ι βιντεοςκόπθςθ των παιδιϊν ςτο νθπιαγωγείο, γίνεται μόνο φςτερα από τθ 
ςφμφωνθ γνϊμθ του γονζα και προςκομίηοντασ ανάλογθ υπεφκυνθ διλωςθ. 

VI. Πρόγευμα – γεφμα 
Κάκε παιδί κα πρζπει, από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ να ζχει μαηί του μία ςχολικι τςάντα 
νθπιαγωγείου (με εύσπηζηο κούμπωμα ), μζςα ςτθν οποία κα φζρνει κακθμερινά το πρόγευμα 
του. 
Η ςχολικι τςάντα του νθπιαγωγείου κα πρζπει να ζχει: 
Τάπερ με δεκατιανό (να είναι εφκολο ςτθ χριςθ από τα ίδια τα παιδιά), μια αλλαξιά ροφχα (με 
εςϊρουχα και κάλτςεσ) ανάλογα με τθν εποχι του χρόνου, υφαςμάτινθ πετςετοφλα φαγθτοφ, 
παγουρίνο ι μπουκάλι με νερό, μωρομάντιλα. 
Τα φροφτα πρζπει να κα είναι κακαριςμζνα και κομμζνα ςε μπουκίτςεσ. Η ποςότθτα του φαγθτοφ 
πρζπει να είναι τόςθ, όςθ μπορεί να καταναλϊςει φάει το παιδί. 
Τα παιδιά που παρακολουκοφν το προαιρετικό ολοιμερο πρόγραμμα κα έσοςν επιπλέον μια 

ηζάνηα θαγηηού (ιςοκερμικι) που κα ζχει μζςα: 
Μεταλλικό ςκεφοσ με καπάκι με το μεςθμεριανό φαγθτό, κατάλλθλο για να ηεςταίνεται ςτον 
θλεκτρικό φοφρνο του ςχολείου, όπου κα αναγράφεται (με ανεξίτθλο μαρκαδόρο) το όνομα και 
το επίκετο του παιδιοφ ςτο καπάκι και ςτο πλαϊνό μζροσ του ςκεφουσ, κουτάλι ι πιροφνι, 
υφαςμάτινο πετςετάκι φαγθτοφ. 
Το κρζασ κα είναι κομμζνο ςε μπουκίτςεσ (χωρίσ κόκαλα) και το ψάρι κακαριςμζνο από κόκαλα 
με ιδιαίτερθ προςοχι. Η ποςότθτα του φαγθτοφ πρζπει να είναι τόςθ, όςθ μπορεί να 
καταναλϊςει το παιδί. 
Οι ϊρεσ του προγεφματοσ και του γεφματοσ είναι ιδιαίτερεσ ςτιγμζσ τθσ θμζρασ. Παρακαλοφμε να 
μθ δίνετε ςτο παιδί ςασ τρόφιμα τα οποία δεν του αρζςουν ι τα οποία δυςκολεφεται να φάει, 
γιατί αυτό είναι πικανόν να αποτελζςει αφορμι για αντιδράςεισ του προσ το νθπιαγωγείο. 
Φροντίηετε να παίρνει μαηί του υγιεινζσ, ωσ επί το πλείςτον, τροφζσ .Τα γαριδάκια, τα τςιπσ, οι 
ςοκολάτεσ, τα κρουαςάν οι χυμοί και γενικότερα οι τυποποιθμζνεσ τροφζσ, πρζπει να 
αποφεφγονται. Επίςθσ το παιδί δεν πρζπει να ζχει μαηί του ξθροφσ καρποφσ, τςίχλεσ, ι 
καραμζλεσ, για λόγουσ αςφάλειασ τόςο του ιδίου, όςο και των άλλων παιδιϊν. 
Ελζγχετε κακθμερινά το περιεχόμενο τθσ τςάντασ του παιδιοφ για τυχόν 
ανακοινϊςεισ/ςθμειϊματα από το ςχολείο. 
Προετοιμαςία γεφματοσ-Γεφμα 
Το γεφμα των μακθτϊν/μακθτριϊν παραςκευάηεται ςτο ςπίτι με ευκφνθ των γονζων/κθδεμόνων 
τουσ. Ο/θ νθπιαγωγόσ ςτο ολοιμερο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου, βοθκά και κακοδθγεί τουσ 
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ϊςτε να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ που αφοροφν ςτθ 



διαδικαςία του γεφματοσ και να εξυπθρετοφνται αυτόνομα. Σε κάκε περίπτωςθ δίνεται ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτουσ μακθτζσ μζχρι να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ αυτοεξυπθρζτθςθσ. 
VII. Eνδυμαςiα – αυτοεξυπηρζτηςη 
Τα παιδιά πρζπει να φοροφν κακθμερινά ροφχα απλά και άνετα και παποφτςια χωρίσ κορδόνια, 
προκειμζνου να αυτοεξυπθρετοφνται. Τα μπουφάν και οι ηακζτεσ να ζχουν κθλιά για να 
κρεμιοφνται εφκολα από τα παιδιά ςτισ κρεμάςτρεσ και ςτθν ετικζτα να αναγράφεται το όνομά 
τουσ.Φροντίςτε θ τςάντα που μεταφζρει κακθμερινά το παιδί να ζχει μικρό μζγεκοσ, (χωρίσ 
ροδάκια) για καλφτερθ διαχείριςθ από το ίδιο, να μθ φοροφν κοςμιματα αξίασ π.χ. χρυςαφικά, 
βραχιολάκια, ςκουλαρίκια κ.λπ. και να μθ φζρνουν παιχνίδια ι άλλα αντικείμενα από το ςπίτι. Η 
ςωςτι χριςθ τθσ τουαλζτασ κεωρείται δεξιότθτα θ οποία ζχει ιδθ κατακτθκεί ςτθν θλικία των 
παιδιϊν του νθπιαγωγείου. 
VIII. υμπεριφορά -Δικαιϊματα –Τποχρεϊςεισ 
Η Προϊςταμζνθ τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι διοικθτικι αλλά και επιςτθμονικι παιδαγωγικι 
υπεφκυνθ ςτο χϊρο αυτό. 
Ειδικότερα: 
α) Κακοδθγεί τθ ςχολικι κοινότθτα ϊςτε να κζςει υψθλοφσ ςτόχουσ και να εξαςφαλίςει τισ 
προχποκζςεισ για τθν επίτευξι τουσ για ζνα ςχολείο δθμοκρατικό και ανοικτό ςτθν κοινωνία. 
β) Κακοδθγεί και βοθκάει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τουσ, και ιδιαίτερα τουσ νεότερουσ, 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ εκπαιδευτικοφ και παιδαγωγικοφ χαρακτιρα και οφείλει να αποτελεί 
παράδειγμα. 
γ) Φροντίηει ϊςτε το ςχολείο να γίνει ςτοιχειϊδθσ μονάδα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςε 
κζματα διοικθτικά, παιδαγωγικά και επιςτθμονικά. 
δ) Προΐςταται των εκπαιδευτικϊν και ςυντονίηει το ζργο τουσ. Συνεργάηεται μαηί τουσ ιςότιμα και 
με πνεφμα αλλθλεγγφθσ. Διατθρεί και ενιςχφει τθ ςυνοχι του Συλλόγου Διδαςκόντων, αμβλφνει 
τισ αντικζςεισ, ενκαρρφνει τισ πρωτοβουλίεσ των εκπαιδευτικϊν, εμπνζει και παρζχει κετικά 
κίνθτρα 
ς' αυτοφσ. 
ε) Ελζγχει τθν πορεία των εργαςιϊν και κατευκφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να 
ανταποκρίνονται ζγκαιρα ςτισ υποχρεϊςεισ που ανζλαβαν. 
Όςον αφορά τα γενικά κακικοντα και αρμοδιότθτεσ τθσ Προϊςταμζνθσ του ςχολείου: 
Η Προϊςταμζνθ του ςχολείου ςυνεργάηεται με τθ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, τα Στελζχθ 
τθσ Διοίκθςθσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ και τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ για τθν από κοινοφ 
επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων. Ενκαρρφνει το διδακτικό προςωπικό να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίεσ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ διαπαιδαγϊγθςθ ελεφκερων, υπεφκυνων, 
δθμοκρατικϊν και ευαιςκθτοποιθμζνων πολιτϊν. 
Ειδικότερα: 
α) Εκπροςωπεί το ςχολείο ςε όλεσ τισ ςχζςεισ του με τουσ τρίτουσ. 
β) Παραμζνει ςτο ςχολείο όλεσ τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και είναι υπεφκυνθ για τθν ομαλι λειτουργία 
του ςχολείου και το ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ. 
γ) Εφαρμόηει τουσ νόμουσ, τα προεδρικά διατάγματα, τισ κανονιςτικζσ αποφάςεισ, τισ εγκυκλίουσ 
και τισ υπθρεςιακζσ εντολζσ των Στελεχϊν Διοίκθςθσ, είναι υπεφκυνθ για τθν τιρθςι τουσ και 
υλοποιεί τισ αποφάςεισ του Συλλόγου των Διδαςκόντων. 
δ) Προωκεί, ςε ςυνεργαςία με το Σφλλογο Διδαςκόντων, το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και τθ 
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, τθ λειτουργία τμιματοσ Ζνταξθσ. Ολοιμερου ςχολείου και 
των λοιπϊν εκπαιδευτικϊν καινοτομιϊν και ζχει τθν ευκφνθ για τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία 
αυτϊν. 
ε) Ενθμερϊνει το διδακτικό προςωπικό, τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ, για τθν πολιτικι, τουσ 
ςτόχουσ και το ζργο του ςχολείου. 
θ) Ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ για τθ διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο και για τθν 
ανάπτυξθ αρμονικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 
κ) Ενθμερϊνει τουσ νεοδιόριςτουσ, τουσ αναπλθρωτζσ και τουσ ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ 
ςχετικά με τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ και τουσ χορθγεί αντίγραφα των βαςικϊν νόμων, 
αποφάςεων και εγκυκλίων ςχετικϊν με τθν εκπαίδευςθ. 



ι) Φροντίηει για τθ λιψθ κάκε μζτρου το οποίο ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ λειτουργία του 
ςχολείου. 
Καθήκοντα και αρμοδιότητεσ τησ Προϊςταμζνησ ςε ςχζςη με το φλλογο των Διδαςκόντων: 
1. Η Προϊςταμζνθ προςκαλεί τα μζλθ του Συλλόγου ςτισ ςυνεδριάςεισ, ςτισ οποίεσ και 
προεδρεφει. Καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ και ειςθγείται θ ίδια ι ανακζτει τθν 
ειςιγθςθ κεμάτων ςε άλλον εκπαιδευτικό. 
2. Σε ςυνεδρίαςθ του Συλλόγου των Διδαςκόντων ειςθγείται τθν κατανομι των πρόςκετων 
εξωδιδακτικϊν εργαςιϊν. Αξιοποιεί δθμιουργικά τισ δυνατότθτεσ όλου του προςωπικοφ 
μζςα ςτο πλαίςιο των διακριτϊν ρόλων και αρμοδιοτιτων του. 
3. Σε ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ ςφνταξθσ του ωρολογίου 
προγράμματοσ του ςχολείου με γνϊμονα τθν αποδοτικι λειτουργία του. 
4. Ενθμερϊνει το Σφλλογο των Διδαςκόντων για το ζργο τθσ ςχολικισ επιτροπισ. Μεριμνά 
μαηί με το Σφλλογο των Διδαςκόντων για τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία των ςχολικϊν 
εγκαταςτάςεων κακϊσ και τθν προμικεια των απαραίτθτων εποπτικϊν μζςων 
διδαςκαλίασ. 
5. Είναι υπεφκυνθ, μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ, για τθν κακαριότθτα και αιςκθτικι των 
χϊρων του διδακτθρίου, κακϊσ και για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των 
μακθτϊν. 
6. Ενθμερϊνει το Σφλλογο των Διδαςκόντων για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ εγκυκλίουσ 
και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του ςχολείου και τθν εφαρμογι των 
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ. 
7. Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των διδαςκόντων και 
των μακθτϊν και είναι υπεφκυνθ, ςε ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ, για τθν τιρθςθ τθσ 
πεικαρχίασ. 
8. Φροντίηει να καλφπτονται οι διδακτικζσ ϊρεσ ςε περίπτωςθ απουςίασ εκπαιδευτικϊν, 
τροποποιϊντασ το θμεριςιο πρόγραμμα διδαςκαλίασ ι ανακζτοντασ τθν κάλυψθ του 
κενοφ ςε διακζςιμθ εκπαιδευτικό. 
9. Σε ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ καταρτίηει το πρόγραμμα ενθμζρωςθσ των γονζων, το 
οποίο κοινοποιεί ςτουσ γονείσ. 
10. Απευκφνει ςτουσ διδάςκοντεσ, όταν είναι απαραίτθτο, ςυςτάςεισ με πνεφμα 
ςυναδελφικισ αλλθλεγγφθσ. Στισ περιπτϊςεισ που διδάςκοντεσ δεν ανταποκρίνονται ςτισ 
υποχρεϊςεισ και τα κακικοντά τουσ και οι προςπάκειεσ του μζνουν χωρίσ αποτζλεςμα, 
ενθμερϊνει ςχετικά το Σφλλογο των Διδαςκόντων, το διοικθτικό τουσ Προϊςτάμενο και 
τθν αρμόδια Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου. Εφόςον, παρ' όλα αυτά, δεν υπάρξει 
αποτζλεςμα, αναφζρεται γραπτά ςτο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ι τον Προϊςτάμενο του 
Γραφείου. 
11. Ενθμερϊνεται για τουσ λόγουσ απουςίασ του διδακτικοφ προςωπικοφ από το ςχολείο και 
από τισ ςυνεδριάςεισ του Συλλόγου των Διδαςκόντων και ενεργεί ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, όταν ςυντρζχει λόγοσ. 
12. Είναι υπεφκυνθ για τθν κάλυψθ του υποχρεωτικοφ ωραρίου εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ 
από όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Σε περίπτωςθ αντικειμενικισ αδυναμίασ για τθ 
ςυμπλιρωςθ αυτι ενθμερϊνει άμεςα τον Προϊςτάμενο Γραφείου ι το Διευκυντι 
Εκπαίδευςθσ. 

 

Καθήκοντα και αρμοδιότητεσ τησ Προϊςταμζνησ ςε ςχζςη με τη υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ 
Ζργου, τον Διευθυντή Εκπαίδευςησ 
1. Η Προϊςταμζνθ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε ςυνεργαςία με το Σφλλογο των Διδαςκόντων και 
τθ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ ζργου, προωκεί τα επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται για 
το διδακτικό προςωπικό και ςυμμετζχει ς’ αυτά. 
2. Συνεργάηεται με τθ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ι το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ι τον 



Προϊςτάμενο Γραφείου ι προκαλεί ςυςκζψεισ με αυτοφσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 
που αντιμετωπίηει θ ςχολικι μονάδα. 
3. Αναλαμβάνει, ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου, 
πρωτοβουλίεσ για τθ βοικεια των νζων εκπαιδευτικϊν ςτο διδακτικό τουσ ζργο. 
4. Ενθμερϊνει το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ για τθν πραγματοποίθςθ μορφωτικϊν ι άλλων 
πολιτιςτικϊν επιςκζψεων ςε χϊρουσ ιςτορικισ και πολιτιςτικισ αναφοράσ και ςε παραγωγικζσ 
επιχειριςεισ. 
5. Ενθμερϊνει ζγκαιρα το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ για τισ ελλείψεισ ςε διδακτικό προςωπικό. 

Καθήκοντα και αρμοδιότητεσ τησ Προϊςταμζνησ του ςχολείου ςε ςχζςη με τουσ μαθητζσ: 
1. Η Προϊςταμζνθ εκδίδει και υπογράφει τουσ τίτλουσ ςπουδϊν ωσ υπεφκυνθ και 
ςυνυπογράφουν ωσ ςυνυπεφκυνοι, ο εκπαιδευτικόσ που ςυνζταξε τον τίτλο και οι διδάςκοντεσ, 
εφόςον απαιτείται. 

2. Εφαρμόηει τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν υποχρεωτικι φοίτθςθ των μακθτϊν ςτο ςχολείο. 
3. Συντελεί ςτθ διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν φιλικοφ παιδαγωγικοφ κλίματοσ μεταξφ μακθτϊν και 
διδαςκόντων. 
4. Διενεργεί και ανανεϊνει τισ εγγραφζσ των μακθτϊν από τάξθ ςε τάξθ. 
5. Εφαρμόηει τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν εγγραφι 
μακθτϊν αδιλωτων ςτα μθτρϊα ι δθμοτολόγια. 
6. Εγκρίνει τισ μετεγγραφζσ των μακθτϊν, όπωσ προβλζπεται και ζχει τθν ευκφνθ για τθ 
φφλαξθ των ςτοιχείων εγγραφισ ςτο αρχείο του ςχολείου. 

Καθήκοντα και αρμοδιότητεσ τησ Προϊςταμζνησ ςε ςχζςη με τα όργανα λαϊκήσ ςυμμετοχήσ 
και τουσ άλλουσ ςυντελεςτζσ εκπαίδευςησ: 

1. Η Προϊςταμζνθ τθσ ςχολικισ μονάδασ καλεί τα μζλθ του Σχολικοφ Συμβουλίου ςτισ 
ςυνεδριάςεισ του οργάνου με γραπτι πρόςκλθςθ που τθν απευκφνει τρεισ (3) τουλάχιςτον 
θμζρεσ νωρίτερα και καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ, φςτερα από ειςθγιςεισ των οργάνων που 
μετζχουν ςτο Σχολικό 
Συμβοφλιο. 
2. Καλεί τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν για ενθμζρωςθ και ςυμμετζχει ςτισ 
ςυνεδριάςεισ τουσ, όταν προςκαλείται και το κεωρεί αναγκαίο. 
3. Παρζχει πλθροφορίεσ ςε κάκε πολίτθ που ζχει ζννομο ςυμφζρον, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, και δεν τον παραπζμπει ςε άλλεσ υπθρεςίεσ για κζματα που εκείνοσ οφείλει να 
γνωρίηει. 

Μεταξφ άλλων θ Προϊςταμζνθ του ςχολείου, κατά τθ ςυνεργαςία τθσ με τισ οικογζνειεσ των 
μακθτϊν, χρειάηεται να: 
1. Ενθμερϊνεται γραπτά από τουσ γονείσ - κθδεμόνεσ για πικανζσ ζκτακτεσ αλλαγζσ ςτο 
πρόγραμμα ενόσ παιδιοφ (π.χ. λιψθ φαρμάκου, ζκτακτθ αποχϊρθςθ παιδιοφ πριν τθ λιξθ του 
προγράμματοσ, αλλαγι προςϊπου που κα παραλάβει ζνα παιδί κ.α.) και φροντίηει για τθν 
ζγκαιρθ ειδοποίθςθ των εμπλεκομζνων υπευκφνων του ςχολείου για τισ αλλαγζσ αυτζσ, δθλαδι 
τθ νθπιαγωγό του πρωινοφ υποχρεωτικοφ τμιματοσ. 
2. Ενθμερϊνει τουσ γονείσ - κθδεμόνεσ για κζματα τα οποία ςχετίηονται με τθ ςχολικι ηωι (π.χ. 
ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε προγράμματα, εκδθλϊςεισ, αγορά υλικοφ, ζκτακτεσ ανακοινϊςεισ 
κ.α.). 
3. Ενθμερϊνει ζγκαιρα τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν για προγράμματα υποςτιριξθσ (ψυχολογικισ 
ι οικονομικισ) που τουσ αφοροφν. 
Σθμειϊνεται ότι οι γονείσ - κθδεμόνεσ ζχουν τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ των προκεςμιϊν υποβολισ 
δθλϊςεων και τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ των δικαιολογθτικϊν. Επιπλζον, ζχουν τθν ευκφνθ να 
δθλϊνουν γραπτά ςτθν Προϊςταμζνθ οποιαδιποτε μόνιμθ μεταβολι ςτο κακθμερινό πρόγραμμα 
του παιδιοφ τουσ. Η Προϊςταμζνθ, ζπειτα από μια αρχικι διαλογικι ςυηιτθςθ με τουσ γονείσ/ 
κθδεμόνεσ των μακθτϊν για τισ ανθςυχίεσ και τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ ςχετικά με τθν 
οργάνωςθ και λειτουργία του ςχολείου, παραπζμπει ςτον αρμόδιο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 



Η Προϊςταμζνθ ςυνεργάηεται με τισ δθμοτικζσ αρχζσ και υπθρεςίεσ και προςπακεί να δϊςει 
λφςεισ ςτα προβλιματα του ςχολείου. Προςπακεί να αντιμετωπίηει με ψυχραιμία και ςφνεςθ 
ζκτακτεσ ανάγκεσ που προκφπτουν. 
Εφαρμόηει αςκιςεισ ετοιμότθτασ, όποτε χρειαςτεί. Αξιοποιεί κάκε δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με 
τθν τοπικι κοινωνία, προκειμζνου να επιτφχει το καλφτερο για τθ ςχολικι μονάδα 



Οι Δκπαιδεςηικοί 

Παιδαγωγικόσ ρόλοσ 
Το ςχολείο φροντίηει, ϊςτε κάκε εκπαιδευτικόσ να διατθρεί τθν προςωπικότθτά του και να αςκεί 
ελεφκερα τον ρόλο του. Ο/Η εκπαιδευτικόσ αντιμετωπίηει το κάκε παιδί ωσ διαφορετικι και 
ξεχωριςτι προςωπικότθτα και προωκεί τθ μακθςιακι και ψυχοκοινωνικι προςαρμογι κάκε 
παιδιοφ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του, ενκαρρφνει τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν, 
αξιοποιεί τθ φανταςία και τθ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν/τριϊν, διευρφνει διαρκϊσ τα όρια 
τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και τουσ/τισ ωκεί να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίεσ. Οι εκπαιδευτικοί με τισ πρακτικζσ τουσ και τθν παιδαγωγικι τουσ προςζγγιςθ 
εδραιϊνουν αρμονικζσ ςχζςεισ με το ςφνολο τθσ τάξθσ τουσ. Υποςτθρίηουν τουσ/τισ 
μακθτζσ/τριεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και αξιολογοφν το ςφνολο τθσ 
προςπάκειάσ τουσ. 

Οργανωτικόσ ρόλοσ 
Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου, διατθρϊντασ και προβάλλοντασ ο κακζνασ/κακεμία τθν 
προςωπικότθτά του/τθσ με τον ρόλο και τθ ςυμπεριφορά τουσ, ςυνδιαμορφϊνουν ιρεμο, 
ευχάριςτο και ςυνεργατικό κλίμα, τόςο μεταξφ τουσ, όςο και με τθν υπόλοιπθ εκπαιδευτικι 
κεςμικι ιεραρχία. Για να μπορεί να αναπτυχκεί αυτι θ κοινοτικι κουλτοφρα ςτο ςχολείο, ο/θ 
κάκε εκπαιδευτικόσ οφείλει να διατυπϊνει τισ ιδζεσ και τισ απόψεισ του/τθσ, 
επιχειρθματολογϊντασ για αυτζσ, ςτο πλαίςιο ενόσ δθμοκρατικοφ διαλόγου. Αυτι θ αρχι είναι ο 
κανόνασ τθσ λειτουργίασ του Συλλόγου Διδαςκόντων. 
Η κατανομι των τμθμάτων ανά εκπαιδευτικό (πρωινό υποχρεωτικό τμιμα και ολοιμερο 
προαιρετικό τμιμα) γίνεται με κριτιρια που διαμορφϊνει ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων. Όςον αφορά 
τον χωριςμό των τμθμάτων ςτθν περίπτωςθ που οι μακθτζσ ξεπερνοφν ςυνολικά τον αρικμό 25 
και εφόςον εγκρίνεται δεφτερο πρωινό υποχρεωτικό τμιμα, τότε με απόφαςθ του Συλλόγου 
Διδαςκόντων είναι δυνατόσ ο εκ νζου χωριςμόσ των τμθμάτων ι ανακατανομι αυτϊν, 
προκειμζνου να υπθρετθκεί με καλφτερο τρόπο θ εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου και τθσ 
ομάδασ. 
Για τθν καλι λειτουργία τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και του χϊρου του ςχολείου, οι εκπαιδευτικοί 
επενδφουν ςε μια ειλικρινι και ανκρϊπινθ ςυνεργαςία με τα παιδιά. Η λειτουργικότθτα αυτι 
εξαςφαλίηεται με τθ κζςπιςθ κανόνων κοινά αποδεκτϊν και με τθν καλλιζργεια τθσ 
αυτοπεικαρχίασ και τθσ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ του κάκε παιδιοφ. 

Ευθφνεσ 
Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν, οι ςχζςεισ τουσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ και τθσ εκπαιδευτικισ ιεραρχίασ περιγράφονται από τθν αντίςτοιχθ 
εκπαιδευτικι νομοκεςία. Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεφκυνοι/εσ για τθν αςφάλεια-επιτιρθςθ των 
μακθτϊν/τριϊν κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτο ςχολείο και κατά τθν πραγματοποίθςθ 
εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία. Επιπλζον, οφείλουν να τθροφν 
εχεμφκεια ςε ό, τι αφορά ςτισ αποφάςεισ του Συλλόγου Διδαςκόντων, ςτισ ςυηθτιςεισ και 
εκτιμιςεισ ςχετικά με τθ ςχολικι επίδοςθ και τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν/τριϊν και, γενικά, 
ςε όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτο ςχολείο. Ακόμθ, θ ενθμζρωςθ των γονζων - κθδεμόνων των 
μακθτϊν/τριϊν πρζπει να γίνεται ςυςτθματικά, προγραμματιςμζνα και όπωσ προβλζπεται από 
τθν κείμενθ νομοκεςία. Κάκε εκπαιδευτικόσ οφείλει να γνωςτοποιιςει τθν ακριβι μζρα και ϊρα, 
κατά τθν οποία κα μπορεί να δζχεται τουσ γονείσ - κθδεμόνεσ και να τουσ/τισ ενθμερϊνει 
λεπτομερϊσ και υπεφκυνα. 
Οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν ζχουν ζνα πεδίο κοινισ ευκφνθσ. Συηθτοφν μεταξφ τουσ για τα 
κζματα που αντιμετωπίηουν μζςα ςτθν τάξθ και ςυντονίηονται από κοινοφ για τθν αντιμετϊπιςι 
τουσ. Επίςθσ, ζχουν τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με τον/τθν ειδικι παιδαγωγό, με ςτόχο τθν 
καλφτερθ μακθςιακι και ψυχοκοινωνικι προςαρμογι των παιδιϊν ςτο ςχολικό πλαίςιο. 



Γενικότερα, ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων του ςχολείου διαχειρίηεται τθν επίλυςθ κεμάτων και εν 
ςυνεχεία απευκφνεται εάν χρειαςτεί ςτισ ςχετικζσ υποςτθρικτικζσ δομζσ. 
Συνειςφζρουν ςτθ δθμιουργία ιρεμου, ευχάριςτου και ςυνεργατικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο. Οι 
μεταξφ τουσ ςχζςεισ, κακϊσ και οι ςχζςεισ τουσ με τθν προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου είναι 
ςχζςεισ αμοιβαίου ςεβαςμοφ, ςυναδελφικότθτασ, ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ. 
Σα νήπια , μαθητζσ/μαθήτριεσ 
Στο ςχολείο μασ, ζνα νθπιαγωγείο όπου υπάρχει κλίμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ μεταξφ 
όλων των εμπλεκομζνων και προωκείται ζνα κετικό κοινωνικό περιβάλλον, δθλαδι, ζνα 
περιβάλλον ςτο οποίο όλα τα παιδιά νιϊκουν ότι ανικουν ςε μια κοινότθτα, ζχουν υποχρεϊςεισ 
αλλά και δικαίωμα ςυμμετοχισ, δθμιουργίασ και διαμόρφωςθσ τθσ μακθςιακισ κουλτοφρασ. Οι 
μακθτζσ/τριεσ μακαίνουν και μποροφν: 

Να απευκφνονται ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ και ςτθ Διεφκυνςθ του Σχολείου και να ηθτοφν 
τθ βοικειά τουσ, για κάκε πρόβλθμα που τουσ απαςχολεί και τουσ δθμιουργεί εμπόδιο ςτθ 
ςχολικι ηωι. 

Προςζχουν ϊςτε να διατθροφν κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ και δείχνουν ενδιαφζρον για 
τθν υλικι περιουςία του ςχολείου. 

Ενκαρρφνονται να μοιράηονται πλευρζσ του πολιτιςμοφ τουσ με τα άλλα παιδιά. 
Συμμετζχουν ςε κοινζσ προςπάκειεσ για τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου (π.χ. μια καταςκευι ι τθ 

διακόςμθςθ τθσ τάξθσ). 
Ενκαρρφνονται να υπεραςπίηονται τθ γνϊμθ τουσ με επιχειριματα, αλλά και ταυτόχρονα να 
είναι ανοιχτοί ςε διαφορετικζσ απόψεισ. 

Αναλαμβάνουν διάφορουσ ρόλουσ ςε κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ (π.χ. του 
βοθκοφ ι διευκολυντι, του ςυνεργάτθ, ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ κακθκόντων). 

Συμβάλλουν ςτθν υιοκζτθςθ αειφορικϊν πρακτικϊν, όπωσ θ ανακφκλωςθ υλικϊν. 
Στισ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ και γιορτζσ αλλά και ςτισ διδακτικζσ επιςκζψεισ εκτόσ 

Νθπιαγωγείου εκπαιδεφονται να ακολουκοφν τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ και 
ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και ευπρζπεια. 

Προτρζπονται να διαπραγματεφονται μεταξφ τουσ και προςπακοφν να λφνουν τισ αντικζςεισ 
ι διαφωνίεσ με διάλογο. Σε περιπτϊςεισ που γίνονται αποδζκτεσ ι παρατθρθτζσ βίαιθσ 
λεκτικισ, ψυχολογικισ ι και ςωματικισ ςυμπεριφοράσ, ενεργοφν άμεςα και ακολουκοφν τα 
παραπάνω βιματα. 
Γονείρ και κηδεμόνερ 

Οι γονείσ- κθδεμόνεσ εγγράφουν τον/τθν μακθτι /τρια ςτο ςχολείο.Οι γονείσ/κθδεμόνεσ 
οφείλουν: 

Να διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ που αναρτϊνται ςτον πίνακα 
ανακοινϊςεων τθσ κεντρικισ ειςόδου του ςχολείου και ςτθ ςχολικι ιςτοςελίδα, κακϊσ και 
τισ ανακοινϊςεισ που μεταφζρουν οι μακθτζσ. 

Να γνωςτοποιοφν εμπιςτευτικά ςτθ νθπιαγωγό τθσ τάξθσ και ςτθν προϊςταμζνθ κάκε 
ιδιαιτερότθτα που αφορά ςτθ ςωματικι και ψυχικι υγεία του μακθτι αλλά και 
οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ ηωι του παιδιοφ (π.χ. διαηφγιο, νζο μωρό κ.λπ.), προκειμζνου θ 
νθπιαγωγόσ να γνωρίςει καλφτερα τισ ανάγκεσ και τισ αδυναμίεσ του και να δουλζψει πάνω 
ς’ αυτζσ. 

Να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ και να ενθμερϊνουν άμεςα τουσ 
εκπαιδευτικοφσ για κάκε αλλαγι, ϊςτε το ςχολείο να ζχει τα ιςχφοντα τθλζφωνά τουσ και 
τισ ζγκυρεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ. 

Σε περίπτωςθ διαηευγμζνων γονζων πρζπει το Νθπιαγωγείο να γνωρίηει ποιοσ από τουσ 
δυο γονείσ ζχει τθν κθδεμονία/επιμζλεια, προςκομίηοντασ ςτο ςχολείο τθ ςχετικι απόφαςθ 
του δικαςτθρίου. 



Κανζνασ ενιλικασ δεν ζχει δικαίωμα να νουκετεί, να επιπλιττει ι να τιμωρεί κανζνα παιδί 
ςτο χϊρο του ςχολείου. 

Όταν κάποιοσ μακθτισ δθμιουργεί πρόβλθμα πρζπει οι άμεςα ενδιαφερόμενοι να το 
ςυηθτοφν πρϊτα με τθν υπεφκυνθ νθπιαγωγό και ςτθ ςυνζχεια – αν δεν επιλυκεί- με τθν 
Προϊςταμζνθ. 

Σε περίπτωςθ που υπάρχει κάτι που δυςαρεςτεί, προβλθματίηει ι ενοχλεί τουσ γονείσ ςε 
ςχολικό επίπεδο κα πρζπει να το ςυηθτοφν με τθν υπεφκυνθ νθπιαγωγό και τθν Προϊςταμζνθ. 

Οι γονείσ - κθδεμόνεσ ςζβονται και ενκαρρφνουν τθν αυτονομία των παιδιϊν ςτον ςχολικό 
τουσ χϊρο και χρόνο. 

Οι γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν δεν επιτρζπεται να αναρτιςουν φωτογραφίεσ ι 
βίντεο ςτο διαδίκτυο από διάφορεσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου. Εικόνεσ από ςχολικζσ 
δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν που κα αναρτθκοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε 
εγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ιςτότοπουσ και ςτον ιςτότοπο του ςχολείου, κα ζχουν 
υποςτεί επεξεργαςία και κα γίνονται μόνο μετά τθν ενυπόγραφθ ζγκριςθ των γονζων για 
τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των νθπίων. (Ν. 4624/2019) 

Τζλοσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να ζχουν φροντίςει είτε οι 
ίδιοι ι πρόςωπα που ζχουν εξουςιοδοτιςει να είναι άμεςα διακζςιμοι. 
IX. Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 
Τα ηθτιματα «μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ» ςτο ςχολείο αποτελοφν αντικείμενο ςυνεργαςίασ 
των γονζων/κθδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/τθν εκπαιδευτικό υπεφκυνο τθσ τάξθσ, τθ 
Διευκφντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ, τον Σφλλογο Διδαςκόντων και τον Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ 
Ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι αντιμετϊπιςθ του κζματοσ. Το 
ςχολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ 
να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε πράξθ τουσ ζχει ςυνζπειεσ, να μάκουν να αναλαμβάνουν τθν 
ευκφνθ των επιλογϊν τουσ και να γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ . 
Σε κάκε περίπτωςθ και πριν από οποιαδιποτε απόφαςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ βαςικι αρχι του 
ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ και των δικαιωμάτων του παιδιοφ. Οι ςωματικζσ ποινζσ δεν 
επιτρζπονται. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ ενθμερϊνονται από το Σχολείο για τθν όποια μθ αποδεκτι 
ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ και των ενεργειϊν που κα αναλθφκοφν. Η ςτενι ςυνεργαςία 
ςχολείου-γονζων/κθδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλθμζνθ. 
Γενικότερα, ςε περιπτϊςεισ που ςυμπεριφορζσ μακθτϊν προβλθματίηουν τουσ εκπαιδευτικοφσ, 
είναι απαραίτθτο να ηθτείται θ ςυνδρομι καταρχιν των αρμοδίων Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ 
Ζργου (Σ.Ε.Ε.) και των Σ.Ε.Ε. Ειδικισ Αγωγισ & Εκπαίδευςθσ κακϊσ επίςθσ και άλλων 
υποςτθρικτικϊν φορζων, όπωσ το Κ.Ε.Σ.Υ., οι ψυχοκοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου, ο Συνιγοροσ 
του παιδιοφ κ.ά. 

X. Καινοτόμεσ πρακτικζσ που ζχουν υιοθετηθεί ςτο ςχολείο. 
Κάκε χρόνο μετά από ςυνεδρίαςθ του Συλλόγου διδαςκόντων, ςχεδιάηονται καινοτόμεσ 
πρακτικζσ που ςχετίηονται με το Αειφόρο ςχολείο -Πολιτιςτικά, Περιβαλλοντικά και κζματα 
Αγωγισ Υγείασ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Υπεφκυνουσ Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων τθσ 
Διεφκυνςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ανατολικισ Αττικισ. 

Γανειζηική βιβλιοθήκη Στο ςχολείο μασ λειτουργεί Δανειςτικι βιβλιοκικθ. Κάκε μακθτισ 
δανείηεται δανείηεται ζνα βιβλίο κάκε Παραςκευι και υποχρεοφται να το επιςτρζψει ζωσ 
τθν ερχόμενθ Δευτζρα. Ο μακθτισ που αμελιςει τθν ςυμφωνθμζνθ επιςτροφι δεν μπορεί 
να δανειςτεί άλλο βιβλίο μζχρι τθν επιςτροφι του προθγοφμενου. Τα δανειηόμενα βιβλία- 
παραμφκια τθσ Βιβλιοκικθσ πρζπει να επιςτρζφονται εγκαίρωσ και ςε καλι κατάςταςθ. 



Αυτι θ οδθγία ιςχφει με τισ τρζχουςεσ ενθμερϊςεισ που λαμβάνουμε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και κάκε 
ςτιγμι ενδζχεται να υπάρξει τροποποίθςθ ςτθν απόφαςθ που ζχει λθφκεί. 

Πιλοηικό Ππόγπαμμα («Δπγαζηήπιο Γεξιοηήηων» και «Αγγλικά ζηο Νηπιαγωγείο») 

Να ςθμειωκεί ότι το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 το ςχολείο μασ ςυμμετζχει 
ςτθν υλοποίθςθ νζων προγραμμάτων, όπωσ το «Εργαςτιριο Δεξιοτιτων» και 
«Αγγλικά ςτο Νθπιαγωγείο». 

 

XI. Άλλα θζματα 
Προςωπικά δεδομζνα 

Τθρείται απαρζγκλιτα θ ιςχφουςα νομοκεςία για τα προςωπικά δεδομζνα όλων των μελϊν τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ. Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τον Γενικό Κανονιςμό 
Προςταςίασ Δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (GDPR), επιβάλλεται θ γραπτι ςυγκατάκεςθ των 
γονζων ωσ προσ τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και δθμοςιοποίθςθ οπτικοφ υλικοφ των παιδιϊν τουσ. 
Επίςθσ, θ Προϊςταμζνθ και όλο το προςωπικό μεριμνά για τθν αςφάλεια των ευαίςκθτων 
προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν ςτο Διαδίκτυο και ακολουκεί τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του 
Π.Σ.Δ. 

Εμβολιαςμόσ μακθτϊν/τριϊν 
Σφμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν υποχρεωτικά είναι όλα 
εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν. Ζνα από τα 
δικαιολογθτικά εγγραφισ, αποτελεί και θ επίδειξθ του Βιβλιαρίου Υγείασ ι άλλο ςτοιχείο από το 
οποίο αποδεικνφεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Σε περιπτϊςεισ μακθτϊν που 
προζρχονται από ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ, λαμβάνεται μζριμνα για ςυνεργαςία με τισ 
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και τον εμβολιαςμό των μακθτϊν 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΔ ΓΟΝΔΗ 

/ΚΖΓΔΜΟΝΔ ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ 
I. ημαςία τησ επικοινωνίασ και τησ ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ. 
Σθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του Σχολείου και του κλίματοσ που 
δθμιουργείται, είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ 
των μακθτϊν/μακθτριϊν. 
Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των νθπίων μποροφν και πρζπει να ενθμερϊνονται τακτικά για τθν πρόοδο 
και τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ από τθ νθπιαγωγό τθσ τάξθσ. Για το λόγο αυτό, γίνονται 
τακτικζσ ςυναντιςεισ γονζων και εκπαιδευτικϊν, εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου αλλά εντόσ 
εργαςιακοφ ωραρίου εκπαιδευτικοφ, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςυνζχεια. 
Για οποιοδιποτε παιδαγωγικό ι διδακτικό κζμα αλλθλοενθμζρωςθσ γονζων και εκπαιδευτικϊν, 
πραγματοποιείται ανάλογθ ςυνάντθςθ, ςε χρόνο μθ διδακτικισ εργαςίασ. 
Για οποιαδιποτε ζκτακτθ περίπτωςθ οι γονείσ επικοινωνοφν τθλεφωνικά με το ςχολείο και 
κανονίηουν ραντεβοφ με τθ Διεφκυνςθ. 
II. Διαδικαςίεσ ενημζρωςησ και επικοινωνίασ χολείου και γονζων/κηδεμόνων 
Οι ςυναντιςεισ για τθν ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων με τουσ εκπαιδευτικοφσ 
προγραμματίηονται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων: 

Στθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ, όπου λαμβάνει χϊρα ενθμζρωςθ για ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου. 

Μια φορά τουλάχιςτον ςε προκακοριςμζνθ από τον/τθν εκπαιδευτικό του 
τμιματοσ θμζρα και ϊρα, για κζματα που αφοροφν ςτθν αγωγι και πρόοδο των 
μακθτϊν/μακθτριϊν. 

Κάκε φορά που ο/θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ κρίνει αναγκαία μια ζκτακτθ ςυνάντθςθ. 
Κατά τθν ενθμζρωςθ προόδου με το πζρασ κάκε τριμινου, όπου πραγματοποιείται 



παιδαγωγικι ςυνάντθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των 
μακθτϊν/μακθτριϊν, προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. 
Η είςοδοσ των γονζων/κθδεμόνων ςτο ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο κατά τισ προβλεπόμενεσ 
ϊρεσ ςυναντιςεων με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων. 
Επίςθσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ κα πρζπει τακτικά να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του 
Νθπιαγωγείου, ι να αξιοποιοφν κάκε πρόςφορο μζςο επικοινωνίασ που παρζχεται από το 
Νθπιαγωγείο και να ενθμερϊνονται για τα κζματα του Νθπιαγωγείου. Τζλοσ, οι 
γονείσ/κθδεμόνεσ ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να ζχουν φροντίςει είτε οι ίδιοι ι πρόςωπα 
που ζχουν εξουςιοδοτιςει να είναι άμεςα διακζςιμοι. 
III. φλλογοσ Γονζων και Κηδεμόνων 
Στο ςχολείο μασ μζχρι ςτιγμισ δεν ζχει ςυγκροτθκεί Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων. 
IV. χολικό υμβοφλιο 
Στθ ςχολικι μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβοφλιο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν ο Σφλλογοσ 
Διδαςκόντων, ο εκπρόςωποσ των γονζων, (εφόςον δεν ζχει ςυςτακεί Σφλλογοσ Γονζων και 
Κθδεμόνων) και εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 
Ζργο του Σχολικοφ Συμβουλίου είναι θ ςυμβολι του ςτθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ 
τθσ ςχολικισ μονάδασ. Το Σχολικό Συμβοφλιο λειτουργεί ςυλλογικά και προτείνει παρεμβάςεισ 
για τθν επίλυςθ κεμάτων που αφοροφν ςτον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ διαδικαςίασ 
τθσ ςίτιςθσ, ςτθν υγιεινι, ςτθν αςφάλεια και ςτθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτον ςχολικό χϊρο 
κακϊσ και ςε ηθτιματα βελτίωςθσ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ. 
V. Η ςημαςία τησ ςυνζργειασ όλων 
Ζνα ανοιχτό ςτθν κοινωνία, ςυνεργατικό και δθμοκρατικό ςχολείο ζχει ανάγκθ από τθ ςφμπραξθ 
όλων των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ − μακθτϊν/μακθτριϊν, εκπαιδευτικϊν, 
Διευκυντι/Διευκφντριασ, ι Προϊςταμζνου/Προϊςταμζνθσ, Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, 
Σχολικισ Επιτροπισ, Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ − προκειμζνου να επιτφχει ςτθν αποςτολι του. Το 
ςχολείο χρειάηεται και επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία του με τουσ γονείσ, τθ Σχολικι Επιτροπι, τθν 
Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, με επιςτθμονικοφσ, καλλιτεχνικοφσ και πολιτιςτικοφσ φορείσ, κακϊσ πζρα 
από το κεςμικό τουσ ρόλο, είναι οι κοινωνικζσ ςυνιςτϊςεσ του ςχολείου. Ζνα ανοιχτό 
δθμοκρατικό ςχολείο ζχει ανάγκθ από τθ ςφμπραξθ όλων αυτϊν, για να επιτφχει ςτθν αποςτολι 
του. Ο κοινωνικόσ περίγυροσ αποτελεί το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο το ςχολείο αναπτφςςει το 
μορφωτικό ζργο του . 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΠΗΘΑΝΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 
Οι φυςικζσ καταςτροφζσ παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ τα τελευταία χρόνια με ποικίλεσ 
ςυνζπειεσ ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Οι ςχολικζσ μονάδεσ, ωσ λειτουργικοί χϊροι 
φιλοξενίασ και δραςτθριοποίθςθσ ευάλωτθσ ομάδασ του πλθκυςμοφ, απαιτοφν αυξθμζνο βακμό 
ετοιμότθτασ ζναντι των κινδφνων αυτϊν. 
Η απρόβλεπτθ ι περιςταςιακι κρίςθ είναι αυτι που ςυνδζεται ευκζωσ με τθν ανάγκθ εκπόνθςθσ 
ενόσ ςχεδίου διαχείριςισ τθσ. Τα κρίςιμα ςυμβάντα χριηουν ζγκαιρων και ζγκυρων ενεργειϊν 
ανταπόκριςθσ. Η ζγγραφθ και οργανωμζνθ αποτφπωςθ αυτϊν, ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, 
ςυνιςτά το πρωτόκολλο - ςχζδιο διαχείριςθσ κρίςεων. Τα οφζλθ ενόσ τζτοιου ςχεδίου ζγκεινται 
ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ και τθσ ψυχικισ υγείασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
του ςχολείου: 
Οι φάςεισ του ςχεδίου υλοποίθςθσ τθσ διαχείριςθσ κρίςεων είναι οι εξισ: 

1. Προςδιοριςμόσ τθσ κρίςθσ - γεγονότοσ (π.χ. πλθμμφρα, πυρκαγιά). 
2. Επίπεδο αντιμετϊπιςθσ. 
3. Ειδοποίθςθ - ενθμζρωςθ όςων εμπλζκονται ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ. 



4. Επιλογι τρόπου και πλαιςίου ενθμζρωςθσ των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν και φορζων, των 
γονζων και κθδεμόνων. 
5. Αξιολόγθςθ διαχείριςθσ τθσ κρίςθσ. 
Στθν κατεφκυνςθ αυτι, πρζπει ςε κάκε ςχολικι μονάδα να δθμιουργθκεί μια Ομάδα 
Διαμόρφωςθσ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων, που ςυνικωσ είναι ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων με 
επικεφαλισ τον Διευκυντι/Διευκφντρια, Προϊςτάμενο/Προϊςταμζνθ και αρχικϊσ να αναπτυχκεί 
ζνα γενικό ςχζδιο προετοιμαςίασ του ςχολείου για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων. Για τθν προςταςία 
από ςειςμοφσ και ςυνοδά φυςικά φαινόμενα επικαιροποιείται ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ το 
Σχζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου και υλοποιοφνται 
αςκιςεισ ετοιμότθτασ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, αφοφ ενθμερωκοφν οι 
μακθτζσ/μακιτριεσ για τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τρόπουσ αντίδραςθσ. 
Στθν κατεφκυνςθ αυτι, πρζπει ςε κάκε ςχολικι μονάδα δθμιουργείται να δθμιουργθκεί μια 
Ομάδα Διαμόρφωςθσ Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων, που ςυνικωσ είναι ο Σφλλογοσ 
Διδαςκόντων με επικεφαλισ τθν Προϊςταμζνθ και αρχικϊσ να αναπτυχκεί ζνα γενικό ςχζδιο 
προετοιμαςίασ του ςχολείου για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων. 
Η ζγγραφθ και οργανωμζνθ αποτφπωςθ των κρίςιμων ςυμβάντων και τθσ αντιμετϊπιςισ τουσ, ςε 
επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, ςυνιςτά το Πρωτόκολλο - ςχζδιο διαχείριςθσ κρίςεων. Τα οφζλθ ενόσ 
τζτοιου ςχεδίου ζγκεινται ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ και τθσ ψυχικισ υγείασ 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ του ςχολείου. 
Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ κρίςθσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ παραδίδονται μόνο ςτουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ ι ςτα πρόςωπα που οι γονείσ/κθδεμόνεσ ζχουν ορίςει γραπτϊσ για τθν 
παραλαβι των μακθτϊν/τριϊν από τθ ςχολικι μονάδα. 
Τζλοσ, ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι εκπαιδευτικοί, 
μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, Προϊςτάμενεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να 
ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ: π.χ. ΕΟΔΥ, 
ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κ.λ.π. για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ 
μονάδασ και τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ. 

Χϊροσ ςυγκζντρωςησ ςε περίπτωςη ανάγκησ 
Ειδικό ςχζδιο αποχϊρηςησ λόγω ζκτακτων ςυνθηκϊν 
Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αςφάλεια των παιδιϊν ζχει καταρτιςτεί ςχζδιο 
διαφυγισ και πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ετοιμότθτασ 

Ειδικά για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 ζχουν δοκεί ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ για τθν αποφυγι 
διαςποράσ του ιοφ COVID-19. 
Ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να υπενκυμίηει ςτα παιδιά τθν τιρθςθ αποςτάςεων και τθν ορκι χριςθ 
του αντιςθπτικοφ. Αερίηει ανά τακτά χρονικά διαςτιματα τθν αίκουςα. Επίςθσ φροντίηει να μθν 
υπάρχει ςυνωςτιςμόσ κατά τθν προςζλευςθ και αποχϊρθςθ των μακθτϊν. 
Σε κάκε ςχολικι μονάδα ορίηεται από τον ςφλλογο Διδαςκόντων Υπεφκυνοσ διαχείριςθσ COVID- 
19, τα κακικοντα του οποίου ζχουν κακοριςτεί από τον Εκνικό Οργανιςμό Δθμόςιασ Υγείασ. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ- ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 
Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ ςφγχρονεσ 
παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Η τιρθςι του από όλουσ τουσ παράγοντεσ του ςχολείου 
(μακθτζσ/μακιτριεσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, βοθκθτικό προςωπικό) με αμοιβαίο 
ςεβαςμό ςτον διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του 
Νθπιαγωγείου. Είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το ςχολείο να οικοδομιςει για να 
πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά του. 



Θζματα που ανακφπτουν ςτθν εκπαιδευτικι κακθμερινότθτα και δεν προβλζπονται από τον 
Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ από τθν Προϊςταμζνθ και το Σφλλογο Διδαςκόντων 
κακϊσ και από τθ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ςφμφωνα με τισ αρχζσ 
τθσ Παιδαγωγικισ Επιςτιμθσ και τθν Εκπαιδευτικι Νομοκεςία και ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ από 
όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 
Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν ενθμερϊνονται με κάκε πρόςφορο μζςο, 
ζντυπο ι θλεκτρονικό, ςχετικά με τον κανονιςμό του Νθπιαγωγείου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιανία , 28 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Προϊςταμζνθ 

 

 
 
 
 
 

Εγκρίνεται 

Η Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ 
(ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου) 
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Ημερομθνία: …………………………………………………. 



 


