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Εσωτερικός Κανονισμός 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 1ου Νηπιαγωγείου 

Σιδηροκάστρου για το σχολ. έτος 2021-22 συντάχθηκε βάσει του άρθρου 37, 

Ν.4692/2020-ΦΕΚ 111/ΤΑ/12-6-2020 επιδιώκει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις 

και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα 

γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι 

που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό 

προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες). 

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση 

και τη λειτουργία των δημόσιων Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές 

αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του 

Νηπιαγωγείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης 

κοινότητας. 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της 

Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, κ. Μιντζιρίκη Αγάθης με τη συμμετοχή: 

1. του Συλλόγου Διδασκόντων, ο οποίος αποτελείται από την Καψάλη Νίκη 

Νηπιαγωγό, τον Φαϊτατζιάδη Χρύσανθο Αγγλικών και την Τέζα 

ΦωτεινήΕιδικό Βοηθητικό Προσωπικό. 

2. Δεν υπάρχει με βάση το νομικό πλαίσιο που ορίζει τη νόμιμη διαδικασία  

3. και εκπροσώπους του Δήμου Σιντικής κ.Ιντζέ Νικόλαο και Ιωαννίδου Αθηνά. 

 Εγκρίνεται από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική 

ευθύνη του σχολείου κ. Τσιγαρίδα Κωνσταντίνα  καθώς και από τον Διευθυντή 

Εκπαίδευσης Ν. Σερρών κ. Καραβασίλη Ιωάννη. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους 

κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον 

ιστότοπο του Νηπιαγωγείου https://1nip-sidir.ser.sch.gr/ 

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων 

των μελών της σχολικής κοινότητας (της Διεύθυνσης του Νηπιαγωγείου, των 

εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και 

κηδεμόνων) η πιστή τήρησή του, με πνεύμα αλληλοσεβασμού και συνεργασίας με 

κοινό σκοπό την διαμόρφωση ενός δημοκρατικού σχολείου, ανοιχτού στην 

κοινωνία, που θα θέσει τις βάσεις για την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη 

ανάπτυξη των παιδιών. 

https://1nip-sidir.ser.sch.gr/
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Ο Κανονισμός, όταν κριθεί αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται, μέσω της προβλεπόμενης 

από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, 

έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις 

αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις 

των αρμόδιων συλλογικών οργάνων 

Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας 

Πρωταρχική επιδίωξη του σχολείου μας είναι η διαμόρφωση ενός ασφαλούς κι 

ευχάριστου για τα παιδιά περιβάλλοντος, στο οποίο, μέσα από παιγνιώδεις κι 

ενδιαφέρουσες δράσεις που κινητοποιούν την έμφυτη περιέργειά τους για 

εξερεύνηση και ανακάλυψη,   συμμετέχουν ενεργά στην οικοδόμηση της γνώσης 

μέσα από την αληλλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον σε μια 

ατμόσφαιρα στην οποία επικρατεί η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργία και η 

πειθαρχημένη ελευθερία αλλά και ο σεβασμός της προσωπικότητας του νηπίου, η 

ικανοποίηση των φυσικών και ψυχικών του αναγκών και ο σεβασμός στις ατομικές 

διαφορές.  

 Όραμά μας είναι τα παιδιά να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση και 

να αποκτήσουν εσωτερικά κίνητρα για να την αποκτήσουν. 

Τέλος, βασική αρχή του Νηπιαγωγείου μας είναι η ενθάρρυνση και υποστήριξη της 

συνεργασίας νηπιαγωγείου – οικογένειας, αναγνωρίζοντας ότι εκπαιδευτικοί και 

γονείς μοιράζονται την ευθύνη για τη μάθηση των παιδιών και ότι κρίνεται 

απαραίτητη η «συνέχεια» ανάμεσα στα δυο πιο σημαντικά περιβάλλοντα των 

μικρών παιδιών. Αλλά και στη συνεργασία νηπιαγωγείου – ευρύτερης κοινωνίας 

τοπικούς φορείς, αφήνοντας το σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία. 

 

AΡΘΡΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το σχολείο, ως μικρογραφία της κοινωνίας, συντίθεται από επιμέρους ομάδες 

(μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς), με επιμέρους στόχους η καθεμία αλλά με κοινό 

σκοπό την προαγωγή της μόρφωσης, της διαπαιδαγώγησης και της 

κοινωνικοποίησης. 

 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού αυτού και τη διασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας του σχολείου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γόνιμη αλληλεπίδραση 

όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και η εξομάλυνση τυχόν συγκρούσεων, η 

οποία εξασφαλίζεται με την  τήρηση κοινά αποδεκτών κανόνων. Οι κανόνες αυτοί, 

οι οποίοι είναι σύμφωνοι με την ισχύουσα νομοθεσία και αποτελούν συλλογική 
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έκφραση της σχολικής κοινότητας, συγκροτούν τον «Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας».  

 

Με άλλα λόγια ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου περιλαμβάνει 

το σύνολο των όρων και των κανόνων που ρυθμίζουν τη συνύπαρξη των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου και 

διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική επίτευξη του εκπαιδευτικού 

έργου. Ο Κανονισμός αυτός δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα  

νομοθεσία, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν και με αυτή στοιχίζεται σε 

όσα θέματα δεν περιλαμβάνει ρητά στη θεματολογία του. 

 

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που 

διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. 

Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται 

από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, 

ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων πρακτικών. 

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την 

προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να 

αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή 

διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο 

αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο 

αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο 

σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, 

η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και 

της δημοκρατίας.  

 

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου 

μας επιδιώκεται:  

• Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με 

επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

• Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας 

του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας.  

• Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας.  

• Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών 

διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.  
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AΡΘΡΟ 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

I. Διδακτικό ωράριο  

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

ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου 

καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες 

διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται στους γονείς και τα παιδιά με 

την έναρξη του διδακτικού έτους με σχετικό έντυπο και παράλληλα αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου μας.  

Για το σχολικό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως 

εξής:  

Πρόωρη υποδοχή: (ισχυεί μόνο για τους μαθητές/ μαθήτριες που παρακολουθούν 

το ολοήμερο πρόγραμμα και είναι προαιρετικό) 

• Προσέλευση μαθητών/τριων: 7:45 – 8:00. Δεν λειτουργεί τμήμα πρόωρης 

υποδοχής την φετινή χρονιά. 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα: 

• υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.15- 08:30.  

• έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:30.  

• λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:00  

Ολοήμερο πρόγραμμα  

• έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:00  

• λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.  

Πρόωρη αποχώρηση από το Ολοήμερο δεν προβλέπεται. 

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

προσαρμογή των μαθητών/τριών δύναται να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο 

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

άρθρο 2, Π.Δ. 79/2017). Επίσης, προβλέπεται η μεταφορά ωραρίου εργασίας σε 

αποδευματινές ώρες έως δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για την 

οποία ενημερώνονται ηΣυντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου και ο Διευθυντής 

Εκπαίδευσης (άρθρο 16, παρ. 10 Π.Δ. 79/2017) 

II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών  

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου είναι 08:15 

έως 08:30. Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη 

αποχώρηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του 



8  

 

διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα και 

διασφαλίζει την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών και του προσωπικού του 

σχολείου.  

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία 

του προγράμματος η είσοδος του σχολείου κλείνει στις 8:30 ώστε να μην 

παρακωλύεται το παιδαγωγικό έργο του σχολείου. 

   Κατά το τρέχον σχολικό έτος , για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-

19,(ΦΕΚ Β΄4187/10-9-2021 που δημοσιεύτηκε η 

υπ.αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09/09/2021 ΚΥΑ) η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που 

έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου. Η είσοδος των 

μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη και όχι προσκόμιση 

βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος 

διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι 

τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Επίσης, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές οφείλουν να 

επιδεικνύουν εντός της τάξης βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξάμηνου ή 

τη σχολική κάρτα COVID-19 αρνητικού αποτελέσματος που εκδίδεται από την 

πλατφόρμα self-testing.gov.gr και σε μεταγενέστερο χρόνο από την πλατφόρμα 

edupass.  

  Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με 

κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες 

τις τάξεις, στην αυλή του σχολείου και κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους. 

Από την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας εξαιρούνται οι κατηγορίες 

μαθητών/ τριών που περιγράφονται αναλυτικά στο ΦΕΚ Β΄4187/10-9-2021.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε 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 πάρει το παιδί του πριν την λήξη 

των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως την διεύθυνση του σχολείου 

και να συμπληρώσειι σχετικό έντυπο όπου θα αναγράφονται οι λόγοι (υπεύθυνη 

δήλωση). 

Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο του 

Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του 
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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 την είσοδο 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 την 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.  

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου  

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

εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη 

της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου και υποβάλλεται προς έγκριση στον 

προϊστάμενο/η εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν.Σερρών.  

 Κατά το τρέχον σχολικό έτος (υπουργική απόφαση Φ.31/94185/Δ1/2021 - ΦΕΚ 

3791/Β/13-8-2021) θα υλοποιηθούν από το πρωινό υποχρεωτικό  τμήμα τα 

εργαστήρια δεξιοτήτων σε τρεις (3) διδακτικές ώρες την εβδομάδα.  Οι θεματικές 

έχουν  καταγραφεί στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Σχολείου σε πρακτικό του 

συλλόγου διδασκόντων.  

 Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ.80378/ΓΔ4/2021 που δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 3311/Β/26-7-2021 εισάγεται στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των 

Νηπιαγωγείων της χώρας η Αγγλική γλώσσα μέσα από δημιουργικές 

δραστηριότητες, βιωματικού χαρακτήρα από το σχολικό έτος 2021-2022. Η 

εισαγωγή της Αγγλικής γίνεται με τη διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ06 για δύο (2) 

διδακτικές ώρες, κατανεμημένες δύο (2) φορές την εβδομάδα, στο τμήμα του 

πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος, σε πλαίσιο συνεργασίας με την νηπιαγωγό 

του τμήματος. Η νηπιαγωγός κατά τις ώρες αυτές παραμένει στην τάξη 

λαμβάνοντας ενεργό μέρος στη μαθησιακή διαδικασία, με βάση τις ανάγκες και την 

οργάνωση των δραστηριοτήτων, όπως συναποφασίζονται από τους/τις δύο 

εκπαιδευτικούς (ΠΕ06 και ΠΕ60). Οι Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα 

εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στο ΕΩΠ του Νηπιαγωγείου και 

υλοποιούνται στην πρωινή λειτουργία και συγκεκριμένα στις διδακτικές ώρες που 

ορίζονται για τις «Οργανωμένες Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το 

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ». 

ΙV. Φοίτηση  
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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 καταχωρεί 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.  
 

V. Διάλειμμα  

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, 
όπως έχει καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.  
Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τις εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι 
χώροι παραμονής των μαθητών και μαθητριών.  
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 στις εκπαιδευτικούς που 
βρίσκονται στο προαύλιο.  
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να 
παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του 
σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου.  
 

VI. 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 συν-εργάζονται, να δημιουργούν, να αλληλεπιδρούν, να 
αυτενεργούν και να είναι υπεύθυνα. Η συνεργασία μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και 
εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα. 
 
 

 AΡΘΡΟ 3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

I. Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου  

• Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 
διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με 
τους εκπαιδευτικούς, για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. 
• Ενημερώνει τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εκπαιδευτική 
νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του 
Σχολείου και τις αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων. 
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• 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 τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική 
των χώρων του Νηπιαγωγείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών. 
• Είναι Υπεύθυνη διαγνωστικού ελέγχου για τον κορωνοϊό Covid-19 στους 
εκπαιδευτικούς που εισέρχονται στο σχολείο και στο βοηθητικό προσωπικό 
σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4187/10-9-2021 που δημοσιεύτηκε η 
υπ.αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/09/09/2021 ΚΥΑ. 
• Έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο, για την 
ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. 
• Είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων 15 ωρών ετησίως 
στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.  
 

II. Οι εκπαιδευτικοί 

 Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και 
τους στόχους της προσχολικής εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και με την καθοδήγηση των Στελεχών της 
Εκπαίδευσης. 

 Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, 
εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση 
τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μαθητών/μαθητριών. 

 Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά 
τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, 
δημοκρατική συμπεριφορά. 

 Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και 
συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των 
μαθητών/μαθητριών, και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη 
συμπεριφορά και την εξέλιξη των παιδιών τους. 

 Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών /μαθητριών τους και τους 
προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. 

 Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, 
συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος. 

 Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην 
οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των 
μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές 
ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη 
διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους 
και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχέςκαι το πνεύμα αλληλεγγύης και 
συλλογικότητας. 

 Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και οι 
οικογένειές τους. 

 Συνεργάζονται με την Προϊσταμένη, τους γονείς και αρμόδια στελέχη 
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εκπαίδευσης για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση 
προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενη 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. 

 Τηρούν όλα τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 

και εισέρχονται στο σχολείο είτε με βεβαίωση εμβολιασμού -  Ψηφιακό 

Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) είτε με 

βεβαίωση νόσησης covid-19  εξαμήνου, ενώ οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί 

υποχρεούνται σε δύο εργαστηριακά rapid test ή PCR test την εβδομάδα με 

δική τους δαπάνη. 

 

Προετοιμασία γεύματος-Γεύμα 
Το γεύμα των μαθητών/μαθητριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των 

γονέων/κηδεμόνων τους. Ο/η νηπιαγωγός στο ολοήμερο πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου, βοηθά και καθοδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες ώστε να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος 

και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

στους μαθητές μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες 

αυτοεξυπηρέτησης. 

 

III. Οι μαθητές/μαθήτριες 

• Επιδεικνύουν σεβασμό, με τη στάση τους, προς κάθε μέλος της σχολικής 
κοινότητας. 
•Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης, συμμετέχουν 
ενεργά συνδιαμορφώνοντας την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. 
• Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και 
ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους 
δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή. 
• Προσέχουν ώστε να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους και δείχνουν 
ενδιαφέρον για την υλική περιουσία του σχολείου. 
• Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή 
ψυχολογική).  
• Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο. Σε περιπτώσεις 
που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και 
σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα: 

1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με όποιον έχουν διαφορά. 
2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος. 
3. Απευθύνονται στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. 

• Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η ανακύκλωση υλικών. 
• Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός 
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Νηπιαγωγείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με 
ευγένεια και ευπρέπεια. 
 

IV. Γονείς και κηδεμόνες 

- Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να 
ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του. 
- Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις, έντυπες ή ηλεκτρονικές, ώστε να 
ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου. 
- Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου 
Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που 
αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες. 
- Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για 
κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους - θέματα υγείας, ειδικές 
εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής 
κατάστασης - τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και 
συμπεριφορά του παιδιού και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου. 
 
 

V. Παιδαγωγικός Έλεγχος  

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο 
συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό 
υπεύθυνο της τάξης, την Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο 
Διδασκόντων και 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. 

 

AΡΘΡΟ 4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 

Ι. 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 
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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 στην 

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

συνεννόηση, απευθύνονται στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. 

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και 

γονέων/κηδεμόνων 

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς 

προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων: 

• Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα 

που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.  

• Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από την εκπαιδευτικό του 

τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των 

μαθητών/μαθητριών. 

• Κάθε φορά που η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη 

συνάντηση. 

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

προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου. 

Η επικοινωνία τη φετινή χρονιά λόγω  covid 19 γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω 

πλατφόρμας. Επίσης μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://1nip-

sidir.ser.sch.gr/   και να ενημερώνονται για τα θέματα του Νηπιαγωγείου. 

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και  

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 .Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες σε 

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

έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι. 

III. 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 

https://1nip-sidir.ser.sch.gr/
https://1nip-sidir.ser.sch.gr/
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άμεση συνεργασία με την Προϊστάμενη, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, 

αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του οικείου Δήμου. 

*Στο Νηπιαγωγείο μας δεν υπάρχει εγκεκριμένος από το Πρωτοδικείο σύλλογος. 

IV. Σχολικό Συμβούλιο 

Στη  σχολική μας μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν 

ο Σύλλογος Διδασκόντων, εκπρόσωποι 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. *Στο Νηπιαγωγείο μας δεν υφίσταται συγκρότηση σχολικού 

συμβουλίου γιατί δεν υπάρχει και  εγκεκριμένος από το Πρωτοδικείο σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων. 

 

 

V. Η σημασία της συνέργειας όλων 

Ένα ανοιχτό στην κοινωνία, συνεργατικό και δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από 

τη σύμπραξη όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας − μαθητών/μαθητριών, 

εκπαιδευτικών, Προϊσταμένης, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής 

Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης − προκειμένου να επιτύχει στην αποστολή του. 

 

AΡΘΡΟ 5.ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ. 

 

Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 

διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας, 

παρενόχλησης εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Η έκθεση στην  

ενδοσχολική βία μπορεί να επιφέρει σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα και 

έντονο άγχος τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. 

Ο ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας είναι 

σημαντικός, δεδομένου  ότι το σχολικό περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να 

επηρεάσει τη συμπεριφορά των μαθητών και να δράσει σαν μηχανισμός πρόληψης 

στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.  

Χρειάζεται γι’ αυτό να αναπτυχθούν άμεσα προληπτικές και παρεμβατικές 

πρακτικές για αντιμετώπιση, αλλά και μείωση του προβλήματος, ιδιαίτερα στις 
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περιπτώσεις βίας που καταγράφεται σε υψηλά ποσοστά στα σχολεία (π.χ. λεκτική 

βία, απειλή για σωματική βλάβη, συγκρούσεις στο σχολικό χώρο). 

Με στόχο μια δημοκρατική, ανθρωποκεντρική παιδεία που να σέβεται τα 

δικαιώματα όλων των παιδιών και με όραμα ένα δημοκρατικό σχολείο που να 

προάγει την ψυχική υγεία και τη σχολική επιτυχία, ένα σχολείο που να αποδέχεται 

τη διαφορετικότητα, να σέβεται την πολυπολιτισμικότητα και να στοχεύει στη 

διαπολιτισμική επικοινωνία, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, προτείνουμε μια 

σειρά ενδεικτικών δράσεων για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής σε 

επίπεδο Σχολικής Μονάδας. 

Βασική επιδίωξή μας είναι η Σχολική Μονάδα να έχει όλες τις δυνατότητες ώστε να 

διαπαιδαγωγήσει τους μαθητές για τους τρόπους με τους οποίους θα 

προστατεύουν αποτελεσματικά τον εαυτό τους από τις βίαιες συμπεριφορές των 

άλλων και θα συμμετέχουν στην αναζήτηση της ειρηνικής επίλυσης διαφορών και 

στην αποτροπή βίαιων συμπεριφορών που λαμβάνουν χώρα σε ποικίλα 

περιβάλλοντα της ζωής τους.  

 

Στόχος του Σχολείου μας είναι η συνέργεια όλων όσων έχουν τη διοικητική και 

παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία του, η γόνιμη συνεργασία και η 

αποτελεσματικότητα στο πεδίο της πρόληψης, αλλά και της αντιμετώπισης των 

φαινομένων της βίας και του εκφοβισμού. 

Το προσωπικό του σχολείου μας, μπορεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 

Σχολικής Βίας/Εκφοβισμού αν: 

 

1. Εξηγήσουν στους μαθητές την έννοια και το περιεχόμενο των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, έτσι ώστε να κατανοούν την αξία του σεβασμού 

στη ζωή τους.  

2.  Να αναπτύσσουν δράσεις που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και 

διευκολύνουν την προσέγγιση, συνεργασία και τη γεφύρωση τυχόν 

διαφορών μεταξύ των συνομηλίκων.   

3. Να βοηθούν τους μαθητές στην επικοινωνία και στη συνδιαμόρφωση 

κανόνων, που να διέπουν τις σχέσεις τους και τρόπων επίλυσης 

συγκρούσεων και αντιμετώπισης επιθετικών-βίαιων συμπεριφορών. 

4. Να ορίσουν βασικούς κανόνες συμπεριφοράς, και τρόπους επίλυσης 

διαφορών  για την διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Οι 

κανόνες μπορούν να ανατροφοδοτούνται  ύστερα από συζητήσεις, εφόσον 

προκύπτει η ανάγκη διευκρινίσεων ή τροποποίησης πρακτικών που 

ακολουθούνται στο σχολείο.     Στο σχολείο μας, προτείνεται στην κάθε 

τάξη, με ευθύνη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, να γίνεται στο ξεκίνημα της 

χρονιάς μια συζήτηση με τους μαθητές για τις βασικές αρχές που διέπουν 

τις σχέσεις τους, τους στόχους τους και τους τρόπους επίλυσης τυχόν 



17  

 

διαφορών, διαφωνιών, εντάσεων, παρενοχλήσεων, κ.λπ. Από τη συζήτηση 

αυτή μπορεί να προκύπτει ένα «Συμβόλαιο Σχολικής Τάξης», που θα 

αναρτάται στον τοίχο, ώστε να γίνεται επίκληση αυτού, όποτε 

παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα.  

5.   Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνίσταται να συνεργάζονται 

συστηματικά με τους μαθητές και να  δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον 

και εστιασμένη προσοχή σε όσα ζητήματα απασχολούν τους μαθητές 

τους. 

6. Να αποφεύγουν να κατηγορούν ή να προσβάλλουν τους μαθητές, 

που δεν συμπεριφέρονται σύμφωνα με τους κανόνες του σχολείου προ-

τιμώντας να τους εξηγούν τις λογικές συνέπειες της συμπεριφοράς τους, 

χωρίς την παρουσία τρίτων ατόμων.   

7. Να είναι διαθέσιμοι για ατομική επικοινωνία, όταν κάποιοι μαθητές 

θέλουν να μοιραστούν μαζί τους ένα προβληματισμό τους, ένα περιστατικό 

ή ένα ζήτημα που τους απασχολεί, σε περιβάλλον που να προστατεύει την 

ιδιωτικότητα και το απόρρητο. 

8. Να δεσμεύονται απέναντι στους μαθητές τους για την τήρηση 

εχεμύθειας, σχετικά με θέματα που τους εμπιστεύονται και να εξηγούν ότι 

οποιαδήποτε παρέμβαση για αποκατάσταση βλάβης, θα γίνεται μέσα από 

συνεργασία μαζί τους, επισημαίνοντας ότι βασικό κριτήριο αποτελεί η 

ψυχοσυναισθηματική και σωματική ακεραιότητα των ίδιων και άλλων 

άμεσα εμπλεκομένων. 

9. Να διατηρούν διακριτική επικοινωνία και να συνεργασία με τους 

γονείς των μαθητών, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, όχι 

μόνο ως προς την μαθησιακή πρόοδό τους, αλλά και ως προς την 

γενικότερη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και εξέλιξή τους. 

10. Να συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την 

τήρηση κοινών κανόνων, την καλλιέργεια θετικού κλίματος στο σχολείο και 

την ανατροφοδότησή τους, σχετικά με αποτελεσματικές μεθόδους επίλυσης 

συγκρούσεων και κρίσεων. 

11. Να αναζητούν στο διαδίκτυο, από αξιόπιστες πηγές αρμοδίων 

φορέων, χρήσιμο υλικό το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν 

(παρουσιάσεις, βίντεο, εκπαιδευτικές ασκήσεις, βιβλιογραφία, κλπ) τόσο 

για την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ενέργειες 

πρόληψης που μπορούν να αναλάβουν, όσο και για την ευαισθητοποίηση 

και θετική ενεργοποίηση των μαθητών τους. 

 

AΡΘΡΟ 6. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Το νηπιαγωγείο μας, οργανώνει εκδηλώσεις-δραστηριότητες που στόχο έχουν τη 
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σύνδεση σχολείου-κοινωνίας, την κοινωνική προσαρμογή των μαθητών/τριών, τον 
εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών/τριών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, και την 
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που ενδιαφέρουν. Μέσα από τέτοιου είδους 
δράσεις  αναδεικνύονται οι ικανότητες, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και το ταλέντο 
των μαθητών/τριών.   
 
Βασικός στόχος, σύμφωνα με την επίσημη πολιτεία, είναι η «αλλαγή στάσης και 
συμπεριφοράς των μαθητών, η ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης, 
της προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών 
τρόπων και στάσεων ζωής». Στους στόχους που αφορούν άμεσα τους μαθητές 
μπορούμε να προσθέσουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και 
δραστηριοποίησή τους με την ανάληψη πρωτοβουλίας ώστε να οδηγηθούν στην 
αυτοπραγμάτωση και την παραγωγή γνώσης . 
 
Τα καινοτόμα αυτά προγράμματα: 
• Ανανεώνουν και εκσυγχρονίζουν τη διδακτική διαδικασία με την εισαγωγή νέων 
στρατηγικών, μεθόδων, υλικών.  
• Προωθούν ένα σχολείο- δίκτυο ανάπτυξης σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ 
μαθητών, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, γονέων, τοπικής κοινωνίας, 
φορέων και άλλων σχολείων της χώρας.  
 
Στο Σχολείο μας σχεδιάζονται και  υλοποιούνται προγράμματα Σχολικών 
Δραστηριοτήτων ως εξής: 
• Αγωγής υγείας και συναισθηματικής αγωγής 
• Περιβαλλοντικής Αγωγής 
Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους 
του Προγράμματος Σπουδών, ώστε μέσω της διαθεματικής και διεπιστημονικής 
προσέγγισης, να επεκτείνεται το περιεχόμενο των προτεινόμενων θεματικών και να 
διερευνώνται όλες οι πτυχές του επιλεγμένου θέματος. Έτσι για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων αυτών παράγεται διδακτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 
μαθητών και η μαθησιακή διαδικασία γίνεται εποικοδομητική και ευχάριστη.  
 
Για το σχολικό έτος υλοποιούνται τα εξής προγράμματα: 
• Αγωγή Υγείας «ο Ρούλης ο τροφούλης και η περιπέτειά του στο κόσμο της 
διατροφής». 
• Περιβαλλοντική αγωγή «Η αυλή του Νηπιαγωγείου μας», «1,2,3,Ανακύκλωση» 
 
Στις δράσεις υπάγονται επίσης: 

- η ενδοσχολική επιμόρφωση και η ανταλλαγή προτάσεων και απόψεων 
μεταξύ των μελών του Προσωπικού του σχολείου 

- Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση  και Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

- Η εξ Αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για τη 
συνέχιση της  εκπαιδευτικής διαδικασίας στις παρούσες έκτακτες συνθήκες, 
που βιώνει η χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας. Η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση παρέχεται τόσο σύγχρονα (μέσω τηλεδιάσκεψης) όσο και 
ασύγχρονα (μέσω ηλεκτρονικής τάξης). 

- Μαθητικοί Λογαριασμοί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
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- Σύμφωνα με την με Αρ.Πρωτ. 39731/Δ2/20-03-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οι 
μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία και δημοτικά)  θα πρέπει να 
αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
(Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις 
διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (eclass, eme) για την υλοποίηση 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ 
(https://www.sch.gr/services). 
 

Παροχή Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 
- Σύμφωνα με τις με αριθμ. Αριθμ. 120126/ΓΔ4  (ΦΕΚ 3882/τβ/12-09-2020) και 

με αριθμ. 155689/ΓΔ4 (ΦΕΚ 5044/τβ/14-11-2020) Αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ με 
θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21» 
και την με αριθμ. πρωτ. 155692/ΓΔ4/14-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ  
σχετικά με την παροχή εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, οι σχολικές μονάδες 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε περίπτωση 
αναστολής λειτουργίας τους, υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη. Η συμμετοχή στην 
τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική. 
 

Σχολικές Εκδηλώσεις & Εορτασμοί 
- Εορταστικές εκδηλώσεις στα νηπιαγωγεία πραγματοποιούνται: 
- α) στις 27 Οκτωβρίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης 

Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία.  
- β) στις 24 Μαρτίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου  
- γ) στις 17 Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου,  
- δ) στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών.  
- Σε περίπτωση που η ημέρα της σχολικής γιορτής είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι 

εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή, 
- Επ’ ευκαιρία των εορτών δύναται να πραγματοποιείται εκκλησιασμός κατά 

την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέπουν. 

- Ειδικά για το σχολ. έτος 2021-2022, στα πλαίσια των μέτρων για την 
αποφυγής διασποράς της πανδημίας COVID 19, με απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων του 1ου Νηπιαγωγείου Σιδηροκάστρου και λαμβάνοντας 
υπόψη την με αριθμ. Αρ. Φ.7/118216 /Δ1/9-9-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, δεν 
θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με την παρουσία γονέων και οι σχολικές 
γιορτές θα υλοποιηθούν στην τάξη με παρουσία εκπαιδευτικών και 
μαθητών. 
 

Οι γιορτές στο Νηπιαγωγείο 
- Γιορτές στο Νηπιαγωγείο οργανώνονται με την ευκαιρία ενός ευχάριστου 

γεγονότος (ονομαστική γιορτή ή γενέθλια μαθητή, γιορτή Χριστουγέννων 
κτλ.), απευθύνονται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και εντάσσονται 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου, περιλαμβάνοντας διαθεματικές 
εκπαιδευτικές δράσεις (δημιουργία πρόσκλησης/αφίσας/ευχετήριας κάρτας, 
δραματοποίηση..) και προωθώντας ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες 
(αυτοπεποίηθηση, συνεργασία…). 

https://drive.google.com/file/d/1p_tzkwchuVNxs1q3Yy7OT5kvdNkUTX9s/view?usp=sharing
https://www.sch.gr/services
https://drive.google.com/file/d/12qt-kH_BeGdaCtJj2nZu1JCW-pmUCeVA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12h42wqZ0XxThB2qnUNbT1Js3MC7NyevM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x7yFneRWPRKRIE6ao-sPOhfZSQD3AJvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CaeZZhUXjkFMUBG6fl-8HZhFpYT8J1nD/view?usp=sharing
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- Για το τρέχον σχολικό έτος, ωστόσο, λόγω των αναγκαίων μέτρων αποφυγής 
της διασποράς του ιού COVID-19, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, 
ο εορτασμός ευχάριστων γεγονότων θα περιοριστεί στα πλαίσια της τάξης, 
με παρουσία μόνο εκπαιδευτικών και μαθητών. Για τον ίδιο λόγο δεν 
επιτρέπεται η διανομή σπιτικών εδεσμάτων  και δώρων στους μαθητές. 

- Σχολικές Δράσεις (Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Εκδρομές) 
- Με το άρθρο 16 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ109Α) όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 23, του Νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ142Α), το άρθρο 204 του Νόμου 
4610/2019 (ΦΕΚ 70Α) και το άρθρο 49 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α) 
ρυθμίζονται οι σχολικές δράσεις που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα 
προγράμματα σπουδών και δημιουργούν ένα σχολείο ανοιχτό προς την 
κοινωνία.  

- Στο Νηπιαγωγείο, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και κατά τη διάρκεια του 
διδακτικού ωραρίου, σχεδιάζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων 
και πραγματοποιούνται ποικίλες σχολικές δράσεις, που δύνανται να 
υλοποιούνται εντός της σχολικής μονάδας (πχ. επισκέψεις και ομιλίες 
επιστημόνων, καλλιτεχνών, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ) ή εκτός (διδακτικές 
επισκέψεις κλπ) και απαιτούν μετακίνηση μαθητών/τριών. Για τη συμμετοχή 
των μαθητών/τριών σε δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός του σχολείου, 
απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων.  

- Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δράσεις αποτελεί μέρος της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση 
συμμετοχής από τους γονείς/κηδεμόνες. Ειδικότερα για τις μετακινήσεις των 
μαθητών/-τριών ισχύουν όσα προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση με 
αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-20 (ΦΕΚ Β’ 2888)  

- Ωστόσο, για το σχολ. έτος 2021-2022 και για όσο επιβάλλει η εξέλιξη της 
πανδημίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και με απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου μας, θα είναι περιορισμένες και επιλεκτικές 
οι επισκέψεις ή περίπατοι, με τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων 
προστασίας, και θα πραγματοποιούνται ύστερα από συνεκτίμηση των 
επιδημιολογικών δεδομένων. Όσον αφορά της επισκέψεις ειδικών στην τάξη 
στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος για την φετινή σχολική 
χρονιά θα αποφευχθούν. Εναλλακτικά, δύναται να αξιοποιηθούν 
διαδικτυακές συναντήσεις με ειδικούς μέσω τηλεδιάσκεψης. 
 

 

AΡΘΡΟ 7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

• Στους μαθητές μας καλλιεργείται η αίσθηση της ευθύνης σε ότι αφορά την 

ποιότητα του σχολικού χώρου ανάλογα με τις δυνατότητές και τα ενδιαφέροντά 

τους.  Έτσι μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένα προγράμματα,  προσαρμοσμένα 

στις ανάγκες τους μαθαίνουν να: 

- τακτοποιούν τα παιχνίδια ή το υλικό που χρησιμοποιούν 

https://drive.google.com/file/d/1SEMqXKrlYLxiXqyw9wMMrpvcPbJ1waVv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hb9koNaFax7iome7-qNevP8Qj0FdntKs/view?usp=sharing
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/nomos_461019_.pdf
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2020/a/fek_a_12_2020.pdf&t=85a6910acd96f9f653466df1dac1dec7
https://drive.google.com/file/d/1fR5b9HikJ-4gxkf-HbUGZjq-UJ0EVYRX/view?usp=sharing
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- τακτοποιούν την τάξη τους 

- φροντίζουν τα φυτά του σχολικού κήπου που τα ίδια έχουν φυτέψει 

- να μην καταστρέφουν την περιουσία του σχολείου. 

- Σε περίπτωση που προκληθεί φθορά στην περιουσία του σχολείου και 

καθώς μια τέτοια ενέργεια αποτελεί συνέπεια προβλήματος συμπεριφοράς, 

μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένο πρόγραμμα γίνεται προσπάθεια 

συνειδητοποίησης της αρνητικής ενέργειας. 

• 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 να διατηρούνται οι χώροι καθαροί.  
•Τεράστια συμβολή σε αυτό έχει και η υπεύθυνη καθαριότητας του 
Νηπιαγωγείου, η οποία έχει τοποθετηθεί ως τρίωρης απασχόλησης υπάλληλος 
καθαριότητας στο Νηπιαγωγείο από τον οικείο δήμο. Και τη φετινή σχολική 
χρονιά, για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, γίνονται σχολαστικοί 
καθαρισμοί όλων των χώρων του σχολείου, καθημερινή απολύμανση των 
παιχνιδιών μετά τη χρήση τους και τακτικοί αερισμοί των χώρων. 

 

AΡΘΡΟ 8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών  

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με 

ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Το Νηπιαγωγείο, ως 

λειτουργικός χώρος φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του 

πληθυσμού, απαιτεί αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών. 

Η απρόβλεπτη ή περιστασιακή κρίση είναι αυτή που συνδέεται ευθέως με την 

ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου διαχείρισής της. Τα κρίσιμα συμβάντα χρήζουν 

έγκαιρων και έγκυρων ενεργειών ανταπόκρισης. Η έγγραφη και οργανωμένη 

αποτύπωση αυτών, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, συνιστά το πρωτόκολλο - σχέδιο 

διαχείρισης κρίσεων. Τα οφέλη ενός τέτοιου σχεδίου έγκεινται στη διασφάλιση της 

σωματικής ακεραιότητας και της ψυχικής υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του 

σχολείου: 

Οι φάσεις του σχεδίου υλοποίησης της διαχείρισης κρίσεων είναι οι εξής: 

1. Προσδιορισμός της κρίσης - γεγονότος (π.χ. πλημμύρα, πυρκαγιά). 
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2.  Επίπεδο αντιμετώπισης. 

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

4.  Επιλογή τρόπου και πλαισίου ενημέρωσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 

και φορέων, των γονέων και κηδεμόνων. 

5. Αξιολόγηση διαχείρισης της κρίσης. 

Στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργήθηκε μια Ομάδα Διαμόρφωσης Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Κρίσεων, που  αποτελείται από τα μέλητου Συλλόγου Διδασκόντων 

με επικεφαλής την Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Μιντζιρίκη Αγάθη και 

αναπτύχθηκε ένα γενικό σχέδιο προετοιμασίας του σχολείου 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.  

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,η Προϊσταμένη, οφείλουν να 

συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε 

αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, 

κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των 

μελών της. 
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Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης: 

 

 

Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών 

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

σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας. 

 

AΡΘΡΟ 9. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις 

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

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

βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους 

αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου. Είναι το 

θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους 

στόχους και το όραμά του. 

Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν προβλέπονται 
από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Προϊσταμένη και το 
Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την 
κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας.  
 
Στη σύνταξη  του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 1ου Νηπιαγωγείου, δεν  
συμμετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων καθώς δεν υφίσταται νόμιμο ιδρυμένο σωματείο Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων. Με την ίδρυση νόμιμου σωματείου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 
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θα συζητηθεί εκ νέου ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με τα μέλη του  
Διοικητικού Συμβουλίου  του Συλλόγου ώστε να υπάρχει ομόφωνη συμφωνία όπως 
ορίζει η νομοθεσία για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Σε αυτή την 
περίπτωση θα γίνει  εκ νέου επικαιροποίηση  του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας με σκοπό να  συμπεριληφθούν οι αλλαγές.  
 
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται με κάθε 

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

Νηπιαγωγείου. 

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου 

 

 

 

Μιντζιρίκη Αγάθη 

 

 

Εγκρίνεται 
 

Η συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου 
 
 
 
 
 
 
 

Τσιγαρίδα Κωνσταντίνα 
 
Ημερομηνία: 

Διευθυντής Α’/θμιας Εκπ/σης Ν.ΣΕΡΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 

Καραβασίλης Ιωάννης 
 
Ημερομηνία: 
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