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Eισαγωγή

Το   παρόν     κείμενο   αποτελεί   τον   Εσωτερικό   Κανονισμό   Λειτουργίας   του   12 ου

Νηπιαγωγείου  Καλαμαριάς και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
(Ν.4692/2020). Ο  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αποτελεί το σύνολο των όρων και των
κανόνων που επιτρέπουν  την αποτελεσματική λειτουργία του Νηπιαγωγείου. Παρέχει το  πλαίσιο
υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, διασφαλίζει την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των εταίρων
στην  εκπαιδευτική  διαδικασία, επιτρέπει την διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος για  την ολόπλευρη
ανάπτυξη της  προσωπικότητας  των  νηπίων  και  εξασφαλίζει  τη  σωματική  ασφάλεια  και  τη
συναισθηματική  πλήρωση  όλων των μελών της  σχολικής  κοινότητας  (ΦΕΚ 491/
τ.Β΄/491/09.02.2021). Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την
ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του.

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Προϊσταμένης της
Σχολικής Μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων  και Κηδεμόνων,  καθώς και εκπροσώπου της
Σχολικής  Επιτροπής  του Δήμου Καλαμαριάς. Επιπλέον, έχει  εγκριθεί από  τον Συντονιστή/
Εκπαιδευτικού Έργου  που  έχει την παιδαγωγική ευθύνη  του  Σχολείου  μας, καθώς και από  το
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο
του Σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους. Επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις  και να ανταποκρίνεται  στις αλλαγές των
συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων
των μελών της σχολικής κοινότητας, δηλαδή, της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των
μαθητών/μαθητριών και των γονέων/κηδεμόνων.

Η ταυτότητα του σχολείου

Το  12ο     Νηπιαγωγείο  Καλαμαριάς  βρίσκεται  στην  οδό  Βρυούλων  51,  στην  Καλαμαριά
Θεσσαλονίκης.

Ιδρύθηκε  το  1978  ως  μονοθέσιο  νηπιαγωγείο  και  αρχικά  φιλοξενούνταν  σε  χώρο  του  10
ου  Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς. Το 1979 από μονοθέσιο έγινε διθέσιο   και το 1999
λειτούργησε για πρώτη φορά ως ολοήμερο. Από το 1993 κι  έπειτα στεγάζεται σε δικό του κτήριο στο

χώρο του  σχολικού συγκροτήματος του 10ου   Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς. Το 2006
δημιούργησε τμήμα ένταξης και από το 2014 λειτουργεί ως τριθέσιο.

Το κοινό όραμα του σχολείου

Λαμβάνοντας υπόψη το  όραμα της δημόσιας εκπαίδευσης, ο  εκπαιδευτικός φιλοσοφικός
προσανατολισμός  του Σχολείου εμπεριέχει στοιχεία  του ανθρωπισμού, του προοδευτισμού και του
κοινωνικού εποικοδομητισμού : η εκπαίδευση   δίνει έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη και στις
δυνατότητες του  ατόμου. Ταυτόχρονα, η μάθηση στηρίζεται στην εμπειρία των παιδιών, στην
ανακαλυπτική μάθηση και στην επίλυση προβλημάτων. Τέλος, η κατάκτηση της γνώσης  βασίζεται
στη διαφορετική  κουλτούρα  και εμπειρία του κάθε μαθητή και στην αλληλεπίδρασή του με το
περιβάλλον.       Η   μάθηση   στοχεύει   στην   ολόπλευρη   ανάπτυξη   των   μαθητών   (σωματική,



συναισθηματική, νοητική και κοινωνική) και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του πολίτη του 21ου
αιώνα, όπως της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της
ενεργού πολιτειότητας. Το σχολείο μας δίνει μεγάλη σημασία και υποστηρίζει την ενδυνάμωση της
προσωπικότητας και της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών, καθώς και την  καλλιέργεια των
δεξιοτήτων και των στάσεων που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας υγιούς, αυτόνομης και
ανθεκτικής προσωπικότητας.  Επιδίωξή μας  είναι όλα  αυτά να  επιτευχθούν μέσα  από  τη
διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου
μας δίνουν προτεραιότητα στην διαφορετική ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τα μαθησιακό προφίλ
κάθε μαθητή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του σεβασμού του προσωπικού ρυθμού μάθησης του κάθε
νηπίου, προωθείται η συμπερίληψη η οποία σέβεται και αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα, προωθεί
την ισότητα, δημιουργεί ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις
για όλα τα παιδιά της σχολικής κοινότητας, όπως παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και παιδιά
από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα,  ενώ ταυτόχρονα  φροντίζει και για την
συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας.

Λειτουργία του Σχολείου

1.Διδακτικό ωράριο-  Προσέλευση – Παραμονή –
Αποχώρηση από το νηπιαγωγείο

 Διδακτικό ω  ρ  ά  ρι  ο  

Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ξεκινά για όλα
τα  τμήματα στις 8:30  και εκτείνεται έως τις 13:00, ενώ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα
εκτείνεται έως τις 16:00 και το διευρυμένο ολοήμερο έως τις 17.30΄.

Πρόωρη ζώνη-υποδοχή, από 7:45  μέχρι 8:00, είναι προαιρετική  και μόνο για  τους μαθητές που
επιλέγουν  το  προαιρετικό  ολοήμερο  πρόγραμμα  (13:00-16:00).   Ο  ελάχιστος  αριθμός  για  τη
λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα  πέντε (5) νήπια.

Πρόωρη αποχώρηση από το Ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλέπεται.     Μ  Ο      Ν  Ο   στην αρχή του
πρώτου τριμήνου του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) εβδομάδων
μπορεί  να  εφαρμόζεται ευέλικτο  ωράριο  παραμονής  στο  νηπιαγωγείο για  ορισμένα  νήπια  που
φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η  προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο
καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, το σύλλογο διδασκόντων και το σχολικό σύμβουλο, σε
συνεργασία με τους γονείς ή  κηδεμόνες του νηπίου. Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδομάδων, το
σύνολο των νηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο.
Επίσης, δύναται να πραγματοποιηθεί μεταφορά  ωραρίου εργασίας σε απογευματινές  ώρες για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων έως δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους με απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων.

 Πρ  οσ  έ  λ      ευ  ση:      8.15΄ - 8.30΄.
(Μ  ΟΝ  Ο    για τα παιδιά του τμήματος της πρωινής ζώνης-υποδοχής η προσέλευση είναι  από τις 7.45΄-
8.00΄)

Τα παιδιά παραδίδονται στον εκπαιδευτικό υπηρεσίας στην αυλόπορτα και οι γονείς αποχωρούν
αμέσως από τον σχολικό χώρο. Μόλις ολοκληρωθεί  η προσέλευση, κλείνουν οι πόρτες καθώς και η
αυλόπορτα.  Η αργοπορία  των  μαθητών  προκαλεί  αναστάτωση  στη  πρωινή  λειτουργία,  καθώς  ο
γονέας χτυπάει  το θυροτηλέφωνο που υπάρχει στα  δεξιά  της αυλόπορτας και ο/η νηπιαγωγός
αναγκάζεται  να  διακόψει το  μάθημα, να αφήσει  μόνα τους  τα  υπόλοιπα παιδιά για  να  ανοίξει.



Επομένως,   επιβάλλεται   να   αποφεύγεται   η   καθυστέρηση   άνευ   σοβαρού  λόγου   και   όταν   αυτό
συμβαίνει ο κηδεμόνας να επικοινωνεί τηλεφωνικά με  τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου  προκειμένου να
του ανοίξουν.

Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των νηπίων και να αποτρέπεται η είσοδος και έξοδος αυτών
από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη
λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του   και μέχρι το τέλος των μαθημάτων. Αν προκύψει κάτι έκτακτο και  είναι
απαραίτητη η επίσκεψη του γονέα/κηδεμόνα στο σχολείο, για την είσοδό του στο χώρο πρέπει να έχει
προηγηθεί  τηλεφωνική συνεννόηση.
Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση

αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 Απ  ο  χ      ώ  ρ  ησ  η      :
          Για τα τμήματα του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος:  13.00΄
          Για τα τμήματα του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος 16:00΄
         Για το τμήμα του διευρυμένου ολοήμερου προγράμματος 17:30΄
 

Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου. Η παράδοση των
παιδιών γίνεται στην αυλόπορτα και ο γονέας/κηδεμόνας που έχει δηλωθεί ως υπεύθυνος για την παραλαβή
του κάθε παιδιού  οφείλει να βρίσκεται έξω από το σχολείο στις 12.55΄ (για τα τμήματα του βασικού
υποχρεωτικού προγράμματος)  ή  στις  15.55΄  και  17.25΄ (για τα τμήματα του προαιρετικού ολοήμερου
προγράμματος).   Κάθε   καθυστέρηση   στην   προσέλευση   των   συνοδών   δημιουργεί κινδύνους για την
ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που  παρακολουθούν το σχολικό πρόγραμμα και  παρεμποδίζει τη
λειτουργία της σχολικής μονάδας. Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, το σχολείο δύναται  να
τροποποιήσει τη διαδικασία προσέλευσης/αποχώρησης ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση γονέων και
μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών.

Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο  πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο  σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και  εφόσον έχουν  ληφθεί  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  ασφάλειά  του
(εξασφάλιση συνοδείας  μαθητών με ευθύνη  των γονέων  και όχι  σε ανήλικα αδέρφια). Σε περίπτωση
έκτακτης αποχώρησης λόγω  ασθένειας κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, 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).

Αιτήματα γονέων για έκτακτη πρόωρη αποχώρηση ή έκτακτη καθυστερημένη προσέλευση μαθητών
για λόγους  ιατρικής  υποστήριξης  ή θεραπευτικής παρέμβασης, γίνονται δεκτά  κατόπιν προσκόμισης
σχετικής βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει   με ακρίβεια η  ανάγκη  της
ανωτέρω απουσίας  καθώς και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται ότι τόσο ο φορέας  που εκδίδει τη
βεβαίωση όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης, πρέπει να
είναι δημόσιοι φορείς.

 Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχ      ο  λεί  ου  

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.

2. Σχολική ζωή-  Συμπεριφορά μαθητών /τριών  –
Παιδαγωγικός έλεγχος

 Φο  ί  τηση  

Επειδή η φοίτηση των νηπίων/προνηπίων είναι υποχρεωτική, δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν πολλές
απουσίες. Η φοίτηση των μαθητών στο νηπιαγωγείο  εποπτεύεται  από τον εκπαιδευτικό της  τάξης,   ο
οποίος  καταγράφει  τις  καθημερινές  απουσίες  και  τις  καταχωρίζει  στο  πληροφοριακό σύστημα του
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Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 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. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα υγείας και θα πρέπει να
λείψει ο μαθητής πολλές ημέρες, θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση από δημόσιο φορέα. Αν το νήπιο
έχει πολλές απουσίες και η  φοίτηση του  θεωρείται ελλιπής, το  ζήτημα  προωθείται  στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης.

 Δ      ιάλει  μ  μ      α  

Κατά τη διάρκεια  του διαλείμματος  οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο,  όπως  έχει
καθοριστεί από  το  Ωρολόγιο  Πρόγραμμα. Σε  περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από  τους/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 αλληλεπιδρούν,
παίζουν αρμονικά  και  για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους/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.

 Σ      ί  τ  ι  ση  

Το σχολείο πρέπει να αποτελεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, που να προάγει τις ορθές διατροφικές
επιλογές των μαθητών και να λειτουργεί ως εκπαιδευτικό μέσο πρακτικής εφαρμογής  των αρχών
υγιεινής διατροφής, προστατεύοντας κατ’  αυτό τον  τρόπο την  υγεία  των παιδιών. Ο  περιορισμός της
έκθεσης των παιδιών σε λιγότερο υγιεινές επιλογές και η αυξημένη διαθεσιμότητα υγιεινών γευμάτων στο
σχολείο μπορεί να βελτιώσει την υγεία και τις μαθησιακές δυνατότητες των  παιδιών και να μειώσει τον
κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας και άλλων νοσημάτων.

Κατά συνέπεια, τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά πρέπει να φέρνουν από το σπίτι τους για το δεκατιανό
και το μεσημεριανό τους γεύμα, τρόφιμα υγιεινά και φρεσκομαγειρεμένα αποφεύγοντας  την
συστηματική κατανάλωση πρόχειρου  γεύματος τύπου fast-food (π.χ. σάντουιτς, πίτσα,  επεξεργασμένα
τρόφιμα, αναψυκτικά κ.α.).

Κάθε μαθητής/τρια πρέπει να έχει το δικό του/της παγουρίνο με νερό και μια μικρή πετσέτα κουζίνας
η οποία χρησιμοποιείται ως τραπεζομάντηλο.

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.

Συνιστάται τα παιδιά να τρώνε πρωινό στο σπίτι, ώστε να μην πεινούν μέχρι την ώρα του δεκατιανού.
Στις μέρες γενεθλίων δεν επιτρέπονται τα κεράσματα για  τους συμμαθητές. Αντί για τα γλυκά

κεράσματα, οι γονείς μπορούν να αξιοποιήσουν μια άλλη εναλλακτική και  κυρίως αθώα πρόταση για να
ευχαριστήσει ο εορτάζων μαθητής τους συμμαθητές του. Ένα μικρό παιχνιδάκι, μπαλονάκια, ξυλομπογιές,
κάτι μικρό και συμβολικό αρκεί.

    Ατομική υγιεινή- αυτονομία στην το  υ  α  λέ  τα  

Βασικό  μέλημά  μας  είναι  η ανάπτυξη  δεξιοτήτων  που  προωθούν  την  αυτονόμηση    και  την
αυτοεξυπηρέτηση  των  παιδιών.  Στα  παιδιά  δίνονται  ευκαιρίες  καθημερινά  να  αντιληφθούν   τη
σημασία   της   προσωπικής   υγιεινής,   των   υγιεινών   διατροφικών   συνηθειών  και   της   πρόληψης
ασθενειών. Γι’ αυτό το λόγο οι μικροί μαθητές στο νηπιαγωγείο ακολουθούν κανόνες φροντίδας υγιεινής
του σώματος:

          αποφυγή επαφής χεριών με μάτια, μύτη, στόμα,
          σωστή τεχνική στο πλύσιμο χεριών,
          σκούπισμα με χειροπετσέτες μιας χρήσης,
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          κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο ή μανίκι σε βήχα ή φτέρνισμα,           αλλαγή 
ρούχων σε περίπτωση που λερωθούν.
Συνιστάται  ο τακτικός  έλεγχος  του τριχωτού της  κεφαλής των παιδιών για  την πρόληψη  της

προσβολής από ψείρες. Υπενθυμίζεται ότι η εμφάνιση ψειρών δεν οφείλεται στην έλλειψη καθαριότητας.
Ο καλύτερος τρόπος αποφυγής των ψειρών είναι η υιοθέτηση των κατάλληλων προληπτικών μέτρων, ώστε
ακόμα και σε περίπτωση επαφής, τα παιδιά να μην κολλήσουν.

Όσον αφορά στις διαδικασίες φαγητού και τουαλέτας τα παιδιά εξυπηρετούνται απολύτως μόνα τους,
επομένως ερχόμενα  στο σχολείο θα πρέπει  να έχουν εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο αυτονομίας
και αυτάρκειας.

 Ε  ν  δ      υ  μασ  ί  α  

Η επιλογή άνετων  και  ευκολοφόρετων ρούχων και  παπουτσιών διευκολύνει την  κίνηση του
παιδιού, το παιχνίδι του, την ενασχόληση με τις μπογιές, προωθεί την αυτονομία του στο ντύσιμο και
το προστατεύει από ατυχήματα. Για αυτό το λόγο πρέπει:
          να αποφεύγονται τα κορδόνια, τα δύσκολα κουμπώματα, οι τιράντες και οι ζώνες
          τα παπούτσια τους να είναι με χριτς χρατς
 τα παντοφλάκια να είναι μποτάκια (κυρίως για την κρύα εποχή) ή τύπου crocs  (με λουράκι που

πιάνει πάνω από τη φτέρνα - όχι ανοιχτές παντόφλες), ώστε το παιδί να περπατά χωρίς δυσκολία
          να     αποφεύγονται     τα     πολύτιμα     αντικείμενα     (αληθινά     κοσμήματα,     κρεμαστά,

σκουλαρίκια).Υπάρχει  κίνδυνος  απώλειας   όπως   και   πνιγμού   από  ενδεχόμενο  αδέξιο 
τράβηγμα.

Ε  πι      σ  η      μα  ί  νεται     η     αν  α  γ  κ  α  ι      ό  τ  η      τα     α  ν  α  γρα  φ  ή      ς     του     ονόματ  ο  ς     του     π      α  ι      δ  ι      ού     σ  τη     τ  σ  άντα     το  υ  ,      σ  το   μ  π      ο  υφ  άν  
το  υ  ,   σ  το         τ  ά  π      ερ     το  υ  ,   σ  το         π  αγο  υ  ρ  ί  νο     του   κ  αι     γ  ε  ν  ι      κ  ά   σ  ε     ο  π      ο  ι      ο  δ  ή  π      οτε   π  ρο  σω  πι      κ  ό     του   αν  τ  ι      κ  ε  ί      μενο.  

 Τ  σάντ  ε  ς  

Συνιστάται οι τσάντες των παιδιών να αντιστοιχούν στην ηλικία και στις δυνατότητές τους και να μην
τα επιβαρύνουν. Μια μικρή σε μέγεθος τσάντα χωρίς ροδάκια που μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα
είναι μια καλή επιλογή.

 Αλλαξιά ρ  ο  ύ  χ      α  

Για τα τμήματα του πρωινού βασικού υποχρεωτικού προγράμματος η   τσάντα πρέπει να περιέχει
καθημερινά μια αλλαξιά (ρούχα – εσώρουχα).

Για τα τμήματα του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος η  αλλαξιά με τα ρούχα (ρούχα -
εσώρουχα που ανανεώνονται με την αλλαγή της εποχής) τοποθετείται σε ένα μικρό κουτί παπουτσιών το
οποίο παραμένει σε μόνιμη βάση στο σχολείο.

 Π  α  ι  χ      ν  ί  δ      ι  α  

Παιχνίδια ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από το σπίτι δεν επιτρέπονται  στο σχολείο, εκτός αν έχουν
ζητηθεί από τον/την νηπιαγωγό του τμήματος για εκπαιδευτικούς λόγους.

 Ώ  ρ  α         χ      α  λ  ά  ρ  ωσης  /ύ  πνος     (αφορά   Μ  ΟΝ  Ο     τα   τμήματα   του   προαιρετικού   ο  λ  ο  ή      μερου   
προγράμματος)

Για την  ώρα  της χαλάρωσης των  παιδιών το  σχολείο διαθέτει ξύλινα  παιδικά  κρεβατάκια. Οι γονείς
οφείλουν  να φέρουν στο  σχολείο ένα μικρό  παιδικό σεντονάκι και έναν υπνόσακο (μαξιλαράκι
προαιρετικό) τα οποία επιστρέφουν στο σπίτι κάθε 15 μέρες για πλύσιμο και ανανέωση.
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Συμπεριφορά- Δικαιώματα- Υποχρεώσεις
Η Διευθύντρια/Προϊσταμένη:

 Συμβάλλει       στη       δημιουργία       κλίματος       δημοκρατικής       συμπεριφοράς       των
διδασκόντων/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.

          Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση
τους  στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση
φθοράς.

          Είναι υπεύθυνη, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των
χώρων  του Νηπιαγωγείου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των
μαθητών/μαθητριών.

          Έχει  την  ευθύνη  για  τη  διαμόρφωση  θετικού  κλίματος  στο  σχολείο,  για  την  ανάπτυξη
αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Οι εκπαιδευτικοί:
 Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της

προσχολικής εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής και με  την
καθοδήγηση των Στελεχών της Εκπαίδευσης.

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

          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 αρχές και
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   τη   Διευθύντρια/Προϊσταμένη,   τους   γονείς   και   τα   αρμόδια   Στελέχη
Εκπαίδευσης για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων  συμπεριφοράς,
σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.

          Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής τόσο
μέσω των διάφορων  μορφών επιμόρφωσης,  που παρέχονται  θεσμικά  από  το  σύστημα της
οργανωμένης  εκπαίδευσης,  όσο και  μέσω  της  ενδοσχολικής  επιμόρφωσης  ή  και  της
αυτοεπιμόρφωσης.
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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 στη Διευθύντρια/Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

          Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η ανακύκλωση υλικών.
 Στις   σχολικές   εκδηλώσεις   και   γιορτές   αλλά   και   στις   διδακτικές   επισκέψεις   εκτός

Νηπιαγωγείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια  και
ευπρέπεια.

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.

     Παιδαγωγικός έλεγ  χ      ος  

Η σχολική τάξη συνιστά τον κεντρικό χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και χαρακτηρίζεται από την
αρμονική συνύπαρξη και ενεργή παρουσία των συμμετεχόντων/ουσών. Η συνδιαμόρφωση και η εφαρμογή
βασικών κανόνων λειτουργίας αποσκοπεί  στην ομαλή ανάπτυξη της ομάδας και τη  δημιουργία ενός
ευχάριστου και λειτουργικού περιβάλλοντος μάθησης.

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο  αποτελούν αντικείμενο  συνεργασίας των
γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την  εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τη  Διευθύντρια/
Προϊσταμένη  της σχολικής μονάδας,  το Σύλλογο Διδασκόντων και τον  Συντονιστή/τη  Συντονίστρια
Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να  υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική  αντιμετώπιση του
θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται  υπόψη η βασική αρχή του
σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

Το σχολείο, ως  φορέας αγωγής, έχει  καθήκον να  λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές  και μαθήτριες να
συνειδητοποιήσουν ότι κάθε  πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των
επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν
εναρμονίζεται   με   τα   αποδεκτά   πρότυπα   και   αποκλίνει   από   την   τήρηση   του   εσωτερικού
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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.

3. Πρόληψη φαινομένων  βίας και σχολικού εκφοβισμού

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.  Για  την  πρόληψη και αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας  οργανώνονται
στοχευμένες δράσεις  και οι εκπαιδευτικοί:

 εξηγούν στους μαθητές την έννοια και το περιεχόμενο των Δικαιωμάτων του Παιδιού, έτσι ώστε
να κατανοούν την αξία του σεβασμού στη ζωή τους δίνοντας έμφαση στο δικαίωμα προστασίας από
κάθε   μορφή   αθέμιτης   διάκρισης   (λόγω   φύλου,    καταγωγής,    εμφάνισης,    κοινωνικής
προέλευσης κλπ)
 αναπτύσσουν δράσεις που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και διευκολύνουν την προσέγγιση,
συνεργασία και τη γεφύρωση τυχόν διαφορών μεταξύ των συνομηλίκων
 βοηθούν τους μαθητές στην επικοινωνία  και στη συνδιαμόρφωση κανόνων, που να διέπουν τις

σχέσεις  τους και  τρόπων  επίλυσης  συγκρούσεων και  αντιμετώπισης  επιθετικών-βίαιων
συμπεριφορών.

Το Σχολείο συνεργάζεται  με τους Συντονιστές Δράσεων Πρόληψης Σχολικής Βίας που βρίσκονται στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και με το ΚΕΣΥ μέσω της ΕΔΕΑΥ.

4. Σχολικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες

 Σχολικές ε  κ  δ      η  λ  ώσ  ει  ς  

Το Σχολείο οργανώνει σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων/επισκέψεων, που στόχο έχουν τη σύνδεση
σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των  υπαρχουσών γνώσεων των νηπίων, την απόκτηση
δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή  τους σε κοινωνικά θέματα.  Οι ενδοσχολικές  εκδηλώσεις
(γιορτές), οι σχολικές δραστηριότητες  και η συμμετοχή σε καινοτόμα  σχολικά  προγράμματα γίνονται με
πρωτοβουλίες και ιδέες των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι τα  παιδιά αισθάνονται  υπεύθυνα,
αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.

 Συμμετοχή σε καινοτόμα π  ρ  ο  γρ  άμμα  τ  α  

Ο βασικός στόχος που ενισχύεται μέσω καινοτόμων πρακτικών του Σχολείου μας αφορά την ενεργό
πολιτειότητα (active citizenship). Πρόκειται για έναν από τους 13   στόχους που έθεσε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Παιδείας στα πλαίσια στρατηγικής της Λισσαβόνας το 2001 για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
«ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την  υφήλιο»  (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2003).

Το Σχολείο μας εδώ και χρόνια προετοιμάζει τους μαθητές ως ενεργούς πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι το
εκπαιδευτικό πρόγραμμά του μαθαίνει σε κάθε μαθητή/τρια να:

          Είναι υπεύθυνος/η απέναντι στον εαυτό του (να φροντίζει για την υγεία του/της, την
ευεξία του/της,  την προσωπική του/της ευημερία και  ανάπτυξη)  Είναι υπεύθυνος απέναντι
στους άλλους (να δέχεται τη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, να βοηθά τους
συμπολίτες του, να τηρεί τους κανόνες που θεσπίζονται για τη διευκόλυνσή τους και να είναι
ανοιχτός απέναντι στους μετανάστες της πόλης, διεκδικώντας την κοινωνική τους ένταξη)
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          Μαθαίνει να ενημερώνεται για τα κοινά (αναζητά πληροφορίες, φιλτράρει την είδηση,
συμμετέχει στη συζήτηση, διαμορφώνει κριτική σκέψη και παίρνει θέση)

 Μαθαίνει να προστατεύει το περιβάλλον (δε ρυπαίνει, υιοθετεί πρακτικές που ενισχύουν το
πράσινο,    την    εξοικονόμηση    ενέργειας,    προσέχει    την    κατανάλωση    νερού,
ανακυκλώνει, κινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το ποδήλατο) και κυρίως,

          Μαθαίνει να διεκδικεί τα δικαιώματά του στο δημόσιο χώρο και να συμμετέχει στις
πολιτικές και κοινωνικές δομές διαμόρφωσης απόψεων ή λήψης αποφάσεων.

Οι μαθητές του 12ου    Νηπιαγωγείου είναι υπερήφανοι πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης που  θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2015 και προβλήθηκαν ως η
παγκόσμια αντζέντα 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για «το μονοπάτι που μας οδηγεί σε ένα
κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη. Είναι επίσης μια πρόσκληση
για αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών» (Α. Γκουτέρες, 2015) .

Έτσι, η συνειδητή συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα και δράσεις με εθελοντικό και αλληλέγγυο
χαρακτήρα τα τελευταία χρόνια αποτελεί για το Σχολείο μας τρόπο διαπαιδαγώγησης των μαθητών
προς  τη διαμόρφωση πολιτών που ενδιαφέρονται για  ό’  τι  συμβαίνει στην κοινότητα,  σέβονται   τη
διαφορετικότητα,   συμμετέχουν,   αναλαμβάνουν  πρωτοβουλίες   και  παλεύουν  για κοινωνική συνοχή.

Με  βάση τα παραπάνω οι καινοτόμες πρακτικές που  έχουν υιοθετηθεί από το Σχολείο μας
συνοψίζονται:

 Στην προαγωγή της σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής υγείας των παιδιών (ετήσια βιωματικά

             προγράμματα  Αγωγής  Υγείας.

 Στη δημιουργία ενός καλύτερου σχολείου, κατ’ επέκταση μιας ανθρώπινης   γειτονιάς και τέλος
μιας βιώσιμης πόλης (περιβαλλοντικά προγράμματα).

 Στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα e Twinning, ως εταίροι αλλά και ως δημιουργοί.
 Στην αξιοποίηση της  ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία (συμμετοχή στην Εβδομάδα

             Κώδικα, συμμετοχή σε διαγωνισμό).

 Στην υλοποίηση εργαστηρίων δεξιοτήτων και στην εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τη
νομοθεσία.

 Στην  ενδοσχολική  επιμόρφωση,  με  θέματα  που  αφορούν  στην  επαγγελματική  ανάπτυξη  των
εκπαιδευτικών.

 Στην υλοποίηση δράσεων, στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης, με σκοπό την επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συναισθηματική ανάπτυξη
εκπαιδευτικών και παιδιών). 

 Στην υιοθέτηση από τη μεριά των γονέων/κηδεμόνων μιας στάσης ενεργούς συμμετοχής και
σύμπραξης   με κοινό στόχο (βιωματικά εργαστήρια, ενισχυτικές συναντήσεις στα πλαίσια της
Σχολής Γονέων με  στόχο την  ανάπτυξη  από τη μεριά των γονέων/κηδεμόνων  γνώσεων
πολιτειότητας και δεξιοτήτων ανάληψης δράσης με κοινωνικό όφελος).

Οι παραπάνω δράσεις χαρακτηρίζονται από το άνοιγμα του Σχολείου προς τους τοπικούς φορείς λήψης
αποφάσεων, διάφορους συλλόγους, αλλά και συλλογικότητες κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, αλλά
και τη διάχυση των καλών πρακτικών στην ευρύτερη (σχολική) κοινότητα.

5. Συνεργασία σχολείου- οικογένειας- Συλλόγου γονέων /
κηδεμόνων
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        Σημασία της επικοινωνίας και  της  συνεργασίας σ  χ      ο  λεί  ο  υ  -      ο  ι  κο  γέ  ν  ε      ι  α  

Η συνεργασία με την οικογένεια και η σύνδεση με την κοινότητα βασίζονται στην αντίληψη ότι τα παιδιά
μαθαίνουν σε  διάφορα περιβάλλοντα και ότι η  μάθηση ενισχύεται όταν τα περιβάλλοντα αυτά
αλληλεπιδρούν και συμπληρώνουν το ένα το άλλο.

Πολύ σημαντική παράμετρος της  συνολικής λειτουργίας  του Νηπιαγωγείου και του κλίματος  που
δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η  εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των
μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη
θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.
Για οποιοδήποτε  αίτημά τους,  οι  γονείς/κηδεμόνες  απευθύνονται στον/την εκπαιδευτικό της τάξης.  Σε
περίπτωση που δεν  υπάρξει  κοινά  αποδεκτή λύση ή  συνεννόηση, απευθύνονται στη Διευθύντρια/
Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

 Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και Γ  ον  έ  ων  /  κη  δ      ε  μόνων.  

Οι    συναντήσεις    για    ενημέρωση    των    γονέων/κηδεμόνων    με    τους    εκπαιδευτικούς
προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων κατά τάξη ή συλλογικά:

 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 τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος
             ημέρα και  ώρα μετά τη λήξη του μαθήματος, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και

πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.
 Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση.
 Κατά την ενημέρωση προόδου  με  το πέρας κάθε τριμήνου, όπου  πραγματοποιείται

παιδαγωγική  συνάντηση  του/της  εκπαιδευτικού της τάξης  με  τους γονείς/κηδεμόνες των
μαθητών/μαθητριών, προκειμένου  να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους,  σε
ημερομηνίες και ώρες που ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου.

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες  ώρες
συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν
άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Νηπιαγωγείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά  τους
και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και
υπεύθυνων δηλώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων/δράσεων/εκδηλώσεων κ.λπ..
Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου, ή να
αξιοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που παρέχεται από το Νηπιαγωγείο και να ενημερώνονται
για τα θέματα του Νηπιαγωγείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες σε έκτακτες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν
φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι.

 Διαδικασίες συνεργασίας σχολείου με τους γον  εί  ς  /  κη  δ      ε  μόν  ε  ς  

Μέσα σε  αυτό το   κλίμα το  σχολείο  οργανώνει κάθε  χρόνο δράσεις με  ποικίλη θεματολογία που
ενθαρρύνουν τα παιδιά να αλληλεπιδρούν με τις οικογένειές τους και με ανθρώπους από την κοινότητα.

Πιο ειδικά, οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων εμπλέκουν τις οικογένειες  των παιδιών συστηματικά και με
συγκεκριμένους τρόπους στην προσέγγιση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων  εκμεταλλευόμενοι την
επαγγελματική ιδιότητα των γονέων μέσω συνεντεύξεων, επισκέψεων στο σχολείο και κοινών δράσεων.

Μέσα στα  πλαίσια στήριξης της οικογένειας, το Σχολείο μας οργανώνει  τη Σχολή Γονέων, ένα
βιωματικό σχολείο για γονείς, με τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων. Σκοπός αυτού του 

θεσμού είναι η ενημέρωση των γονιών σχετικά με τις μελέτες και τα σύγχρονα δεδομένα της οικογενειακής
ψυχολογίας, αλλά και η υποστήριξή τους στο  δύσκολο ρόλο τους.

 Σύλλογος Γονέων  και Κ  η  δ      ε  μόνων  
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        Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων &
Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε  αυτόν.  Ο
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής
Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση
συνεργασία με την Διευθύντρια/Προϊστάμενη, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον
Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του οικείου Δήμου.

Στο Νηπιαγωγείο μας υπάρχει θεσμοθετημένος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Η θητεία του είναι
για ένα έτος.

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου

 Φροντίδα των σχολικών χ  ώ  ρ  ων  

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους
μαθητές/ στις μαθήτριες σε ό, τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Οι καθαρές αίθουσες, ο αύλειος
χώρος, η σχολική περιουσία διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να
καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού.

Ο εσωτερικός χώρος του Νηπιαγωγείου είναι ανοιχτός σε  παρεμβάσεις από τα ίδια τα παιδιά και
ορίζεται από έναν σταθερό χώρο της αίθουσας (ολομέλεια-παρεούλα) για καθοδηγούμενες δραστηριότητες
και από  κάποια ευέλικτα μικρο-περιβάλλοντα (γωνιές) κατάλληλα εξοπλισμένα για  αυθόρμητο  και
εκπαιδευτικό παιχνίδι. Η συνολική διαμόρφωση του χώρου του Νηπιαγωγείου επιδιώκει τη δημιουργία
μιας οικογενειακής ατμόσφαιρας κεντρίζοντας ταυτόχρονα με πολλά ερεθίσματα το ενδιαφέρον και τη
συμμετοχή των παιδιών.

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία
του Νηπιαγωγείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του σχολείου  αποτελεί
βασική   υποχρέωση   όλων   των   μελών   της   σχολικής   κοινότητας.   Με  το   ίδιο  σκεπτικό υπάρχει
φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου
παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων είναι να
διατηρούνται  οι  χώροι καθαροί. Τεράστια συμβολή σε αυτό έχει και  η  υπεύθυνη καθαριότητας  του
Νηπιαγωγείου.

 Αντιμετώπιση έκτακτων α  να  γ  κών  

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο
ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης
ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.

Η απρόβλεπτη ή περιστασιακή κρίση είναι αυτή που συνδέεται ευθέως με την ανάγκη εκπόνησης ενός
σχεδίου διαχείρισής της. Τα κρίσιμα συμβάντα χρήζουν έγκαιρων και έγκυρων ενεργειών ανταπόκρισης.
Η   έγγραφη   και   οργανωμένη   αποτύπωση   αυτών,   σε   επίπεδο   σχολικής   μονάδας,  συνιστά το
πρωτόκολλο - σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Τα οφέλη ενός τέτοιου σχεδίου έγκεινται στη διασφάλιση της
σωματικής ακεραιότητας και της ψυχικής υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου.

Στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει σε  κάθε  σχολική μονάδα να δημιουργηθεί μια Ομάδα Διαμόρφωσης
Σχεδίου Αντιμετώπισης  Κρίσεων, που συνήθως είναι ο  Σύλλογος Διδασκόντων με επικεφαλής τη
Διευθύντρια/Προϊσταμένη και αρχικώς να αναπτυχθεί 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 Διευθύντρια/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
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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.

Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης:

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και
πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.

    Έκτακτα μέτρα για τη σχολική χρονιά 20  2  2-23  

Κατά τη σχολική χρονιά 2022-23 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται μέτρα
πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Τα μέτρα αυτά αφορούν
σε:

          Προαιρετική μάσκα για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικό προσωπικό .
          Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής (που αναφέρθηκαν παραπάνω),
          Χρήση αντισηπτικών,
          Σχολαστικοί καθαρισμοί των σχολικών χώρων και εξοπλισμού,
          Καλός αερισμός των αιθουσών,
          Παραμονή  κατ’  οίκον  και  αποχή  από  το  σχολείο  όσων  εκδηλώνουν  πυρετό  ή/και  άλλα

συμπτώματα συμβατά με Covid-19,

 Θέματα υγείας – Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ω  ρ  α  ρί  ου  

Οι γονείς των μαθητών ενημερώνουν από την πρώτη μέρα τον/την εκπαιδευτικό της τάξης για τυχόν
αλλεργίες και προβλήματα υγείας των παιδιών τους.  Οι  εκπαιδευτικοί, εκτός από τις πρώτες βοήθειες, δεν
μπορούν να δώσουν καμιά θεραπευτική αγωγή στους μαθητές. Αν κάποιο νήπιο παίρνει κάποιο φάρμακο ή
κάνει κάποια αγωγή, θα πρέπει να έρχεται ο ίδιος ο γονέας ή να βρει λύση στο πρόβλημα.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα
εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής,
αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα
προβλεπόμενα εμβόλια.

7. Άλλα θέματα
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 Λει  τ  ο      υρ  γ      ί  α           Ε  .  Δ      .  Υ           (  Επ  ι  τ  ρ  οπή           Δ      ιεπιστημονικής    Υποστή  ριξ  ης)     –     Τ  μήμα     Έ  ντα  ξ  ης  

Στο Νηπιαγωγείο μας λειτουργεί η   ΕΔΥ, επιτροπή στελεχωμένη από ειδική παιδαγωγό, ψυχολόγο
και κοινωνική λειτουργό, σε συνεργασία με το 1ο   Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Πρόκειται
για  ένα  πρωτοβάθμιο  όργανο  για  τη  διαγνωστική    εκπαιδευτική  αξιολόγηση  και υποστήριξη των
εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και αποτελεί   ένα νέο  καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας
συστήματος. Η ειδική παιδαγωγός της Ε.Δ.Υ. είναι η    Προϊσταμένη του Σχολείου και υπεύθυνη του
τμήματος Ένταξης.

Στο Σχολείο  μας  ευνοείται  η  διερεύνηση για  τυχόν σχολικές δυσκολίες. Επομένως,  είναι  πολύ
σημαντικό για την  πρόοδο  του παιδιού να  υπάρχει  καλή συνεργασία ανάμεσα  στους γονείς και τη
νηπιαγωγό. Οι γονείς, κατόπιν συνεννόησης με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, έχουν τη δυνατότητα
συνεργασίας με τη νηπιαγωγό   και τις υπεύθυνες της ΕΔΥ( ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό), για
οποιαδήποτε αλλαγή που βλέπουν στη συμπεριφορά του παιδιού τους και ό, τι άλλο θεωρούν ότι μπορεί
να δυσκολεύει το παιδί   τους,   έτσι   ώστε   με  την  κατάλληλη   υποστήριξη  (γονέα  και   παιδιού )
να   βοηθηθεί αποτελεσματικά το παιδί.

Στο τμήμα Ένταξης του Σχολείου εγγράφονται παιδιά με δυσκολίες μετά από αίτηση των γονέων και
την  προσκόμιση των  απαραίτητων  γνωματεύσεων από  δημόσια  Ιατροπαιδαγωγικά  κέντρα  και  τα
Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης).

 Προσωπικά δεδο  μ  ένα  
Σύμφωνα με  τη Αρχή Προστασίας Δεδομένων η φωτογραφία ή βιντεοσκόπηση αποτελεί δεδομένο

προσωπικού χαρακτήρα. Η Υπηρεσία Διαδικτύου έχει προβεί στη δημιουργία του Κώδικα Δεοντολογίας
Διαδικτύου προς  αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Βασικό μέλημα του κώδικα δεοντολογίας είναι η
προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου Παιδείας και  Πολιτισμού. Με την
τήρηση του κώδικα δεοντολογίας, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και αντιλήψεων, που αποτελεί τη βασική
αρχή ύπαρξης και λειτουργία του διαδικτύου, δεν καταστρατηγείται, αλλά ούτε περιορίζεται..

Κατά συνέπεια, το Σχολείο μας ζητά κάθε χρόνο τη γονική έγκριση για λήψη φωτογραφιών παιδιών κατά
την  εκπαιδευτική  διαδικασία  οι  οποίες χρησιμοποιούνται μόνο  για παιδαγωγικούς –  εκπαιδευτικούς
σκοπούς. Επιπλέον, η ανάρτησή επιλεγμένων φωτογραφιών στην ιστοσελίδα του Σχολείου  ακολουθεί  τον
ίδιο  Κώδικα  Δεοντολογίας  και  αφορά  φωτογραφίες  γενικού  πλάνου  ή ομάδας μαθητών και τρόπο
που να μην απεικονίζονται ξεκάθαρα (ατομικές φωτογραφίες), ούτε να  ταυτοποιούνται   τα
εικονιζόμενα  πρόσωπα  (να  μη  συνοδεύονται  από  λεζάντες  με  προσωπικές πληροφορίες).

Εσωτερικός       Κανονισμός       Λειτουργίας       -
Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

    Ο κοινά  συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην  ισχύουσα νομοθεσία  και  στις  σύγχρονες
παιδαγωγικές  και διδακτικές αρχές και  ισχύει για ένα χρόνο. Επικαιροποιείται  σε τακτά χρονικά
διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της
σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται

15



στις  αλλαγές  των  συνθηκών  λειτουργίας  του  Σχολείου  και  τις,  κατά  καιρούς,  αποφάσεις  των
αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

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 τη Διευθύντρια/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.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται με κάθε  πρόσφορο μέσο,
έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με τον κανονισμό του Νηπιαγωγείου.

Οκτώβριος, 2022
Η Προϊσταμένη

Τόζιου Σουλτάνα

                                                                           
                                                                               Εγκρίνεται

                                                                         

Συντονιστής/Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
(έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου)

…………………………………………. 
Ημερομηνία:…………………………………

Διευθυντής  Εκπαίδευσης

………………………………………… 
Ημερομηνία: ………………………………….
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