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Εισαγωγή 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) 

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). 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση της 

Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου 
Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου/Δημοτικής κοινότητας. Εγκρίνεται 
από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του 
σχολείου καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους 
κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την 
έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο του Νηπιαγωγείου.  

Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας 
Το σχολείο μας σε συνεργασία με την οικογένεια, έχει ως στόχο να συμβάλλει 

στην ανάπτυξη παιδιών που θα είναι χαρούμενα, δημιουργικά, με μεγάλη περιέργεια 
για τον έξω κόσμο, με ενδιαφέρον και συμμετοχή για την κοινότητα και τον διπλανό 
τους, με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στους άλλους. 

Άρθρο 1. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας 

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 
αναπτύσσοντας 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, η 
αλληλεγγύη, 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. 

Άρθρο 2. Λειτουργία του Σχολείου 

I. Διδακτικό ωράριο 
Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του βασικού υποχρεωτικού 
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προγράμματος και του ολοήμερου νηπιαγωγείου, τα διαλείμματα, ο χρόνος 
διδασκαλίας ανά διδακτική ώρα καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους 
καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται 
στους γονείς με την έναρξη του διδακτικού έτους με σχετικό έντυπο και παράλληλα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου. 

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

εξής: 

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

 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 πρόγραμμα 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 
απογευματινές ώρες έως δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για την 
οποία ενημερώνονται η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και ο Διευθυντής 
Εκπαίδευσης (άρθρο 16, παρ. 10 Π.Δ. 79/2017). 

II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών 
Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την 
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα και διασφαλίζει την ασφάλεια των 
μαθητών και μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου. 

Για λόγους ασφαλείας 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. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν από το σχολείο 
πριν τη λήξη του ωραρίου. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη 
διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας 
για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, αφού 
προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό έντυπο (υπεύθυνη δήλωση). Εάν κάποιος 
γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των 
μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου και να 
συμπληρώσει σχετικό έντυπο όπου θα αναγράφονται οι λόγοι (υπεύθυνη δήλωση). 

Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο των 
τάξεών τους και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του 
χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον 
χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης. 

Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και 
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των μαθητριών, παραμένουν έξω από τις εισόδους των τάξεων, χωρίς να 
παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση 
των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που 
παρακολουθούν το σχολικό πρόγραμμα και παρεμποδίζει τη λειτουργία της σχολικής 
μονάδας. 

ΙΙΙ. 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 στην 
Προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
 

Άρθρο 3. Σχολική και Κοινωνική Ζωή  

Ι. Φοίτηση 
Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική και 

εποπτεύεται από την εκπαιδευτικό της τάξης, η οποία καταγράφει τις καθημερινές 
απουσίες και από την Προϊσταμένη που τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα 
του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο 
το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά 
και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των 
μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους. 

II. Σχολικοί χώροι 
Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα 

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

III. Διάλειμμα 
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 στις εκπαιδευτικούς που 
βρίσκονται στο προαύλιο. 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, 
όπως έχει καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

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. 

Υπεύθυνος στα διαλείμματα είναι ο εκπαιδευτικός του κάθε τμήματος. 
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IV. 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 τις εκπαιδευτικούς της τάξης, όπως και το 
δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. 

Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, 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. 

V.Συμπεριφορά - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις 
Η Προϊσταμένη: 

• Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 
διδασκόντων 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. 

• 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. 

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

Οι μαθητές/μαθήτριες: 

• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης, 
συμμετέχουν ενεργά συνδιαμορφώνοντας την καθημερινή εκπαιδευτική 
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διαδικασία. 

• Απευθύνονται 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). 

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. 

VI. Παιδαγωγικός έλεγχος 
Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο 

συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, την 
Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας, το 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. 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς εκπαιδευτικοί και μαθητές συντάσσουν τους 
κανόνες της τάξης τους οποίους οφείλουν να τηρούν. 

VII. Άλλα θέματα 
Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών 

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. 

Προετοιμασία γεύματος-Γεύμα 

Το γεύμα των μαθητών/μαθητριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των 
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γονέων/κηδεμόνων τους. Η νηπιαγωγός στο ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου 
καθοδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος. 

Φαρμακευτική Αγωγή 

Οι εκπαιδευτικοί δεν χορηγούν φάρμακα στους μαθητές/μαθήτριες του σχολείου. 
Αυτό δεν αποκλείει την υποχρέωσή τους όμως να παρέχουν τις στοιχειώδεις πρώτες 
βοήθειες όταν παραστεί ανάγκη. Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται 
φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών οφείλουν να αιτούνται 
την άδεια της Προϊσταμένης, προκειμένου να εισέρχονται στο χώρο του σχολείου οι 
ίδιοι ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν, ώστε να τη χορηγήσουν. 
 
Προστασία προσωπικών δεδομένων - φωτογραφήσεις/βιντεοσκοπήσεις/κάμερες 
ασφαλείας 

Στο πλαίσιο της τήρησης των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, 
αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές/τριες στους 
δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Η επεξεργασία και κατά συνέπεια η 
ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πχ 
αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται μόνον με τη συγκατάθεση των 
γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών. 

 

Άρθρο 4. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων-Σχολείου 

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 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. 

II. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων 

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τις 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. 

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

• Κατά την ενημέρωση προόδου με το πέρας κάθε τριμήνου, όπου 
πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση της εκπαιδευτικού της τάξης με 
τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να 
ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους. 
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Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις 
προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τις εκπαιδευτικούς των τάξεων. 

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους 
και να ενημερώνουν άμεσα τις 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..  

Άρθρο 5. Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών συντάσσονται, επικαιροποιούνται και 

ενεργοποιούνται πρωτόκολλα-σχέδια διαχείρισης κρίσεων. 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. Όσον αφορά 
στην προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται το Σχέδιο 
Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη σχολική 
μονάδα, ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και 
τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών και υλοποιούν 
ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, η Προϊσταμένη 
ενημερώνει τους μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς 
κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. 

Το σχέδιο εκκένωσης του Νηπιαγωγείου είναι το ακόλουθο: 

 

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 
εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/μαθήτριες, οι γονείς/κηδεμόνες, και 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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