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Τ α Εκπαιδευτήρια Μπουγά είναι ένα 
σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα που 
ιδρύθηκε το 1992 και έχουμε τη χαρά να 
μετρά ήδη 3 δεκαετίες, κατά τις οποίες 

προάγει τη νέα αντίληψη για την παιδεία του μέλλοντος.
Όραμά μας, η εκπαίδευση ως απελευθερωτική 

διαδικασία που αναπτύσσει ολόπλευρα και ολοκληρώνει 
την προσωπικότητα του παιδιού προκειμένου να αναδειχθεί 
σε ενήλικα με αξίες και ιδανικά, που νοιάζεται για τον 
συνάνθρωπό του, το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.

Στόχος μας, οι μαθητές του σήμερα,  να έχουν όλα 
τα εφόδια που θα τους είναι απαραίτητα ως  πολίτες του 
κόσμου αύριο. 

Συγκριτικό μας πλεονέκτημα, η ευελιξία στον 
καθορισμό του προγράμματος σπουδών και η καινοτομία 
στην διδακτική προσέγγιση. 

Σταθερή επιλογή μας, η δια βίου εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών μας, ώστε να αναδεικνύονται σε 
συνοδοιπόρους των μαθητών στο ταξίδι για την κατάκτηση 
δεξιοτήτων που θα τους συντροφεύουν πολύ μετά το πέρας 
της σχολικής τους  ζωής.

Διδάσκουμε με το παράδειγμά μας. Είμαστε ένα σχολείο 
ανοιχτό στην κοινωνία, με ενεργή παρουσία στα κοινά, ένα 
σχολείο που με όλες του τις δυνάμεις στηρίζει την πρόοδο 
και την προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο. Τον κόσμο 
που θα ζήσουν τα παιδιά μας!

Φιλικά,
Φώτης Μπουγάς
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Αγαπητοί γονείς,

Σ το πλαίσιο καλής συνεργασίας και παροχής ποιοτικής παιδείας 
στους μαθητές του σχολείου μας, με την εγγραφή του παιδιού 
σας παραλαμβάνετε το παρόν έντυπο που αποτελεί τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και 

στόχο έχει να σας ενημερώσει για τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας 
του σχολείου μας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε σε συνεργασία με 
τις εκπαιδευτικούς και επιδιώκει κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας 
(μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες) να 
αντιληφθεί καλύτερα το ρόλο του στη σχολική ζωή του σχολείου. Παράλληλα, 
εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να 
πραγματοποιείται με τον πιο δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο το έργο 
του σχολείου και να επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως 
σχολική κοινότητα. 

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την Πολιτεία για 
την εκπαίδευση και τη λειτουργία των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων, 
ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις 
ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου. 

Στόχος μας είναι η διαμόρφωση παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος που 
διευκολύνει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού 
προγράμματος μας, ενώ ο/η μαθητής/τρια νιώθει σιγουριά, ασφάλεια, αξιοποιεί 
στο μέγιστο τις δυνατότητές του/της, θέτει στόχους, τους ολοκληρώνει και 
δικαιώνει τις προσδοκίες όλων. Οι κανόνες επομένως αποτελούν βασική 
προϋπόθεση για να πραγματοποιείται μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο 
του σχολείου. 

Για όλα αυτά είναι απαραίτητη η συνεργασία και η συνδρομή όλων των 
εμπλεκόμενων μερών, οι οποίοι πρέπει να είναι ενήμεροι, να εφαρμόζουν και 
να σέβονται τους  κανόνες της σχολικής καθημερινότητας που ζει το παιδί. 

Σας παρακαλούμε να μελετήσετε το έντυπο και να τηρήσετε τις διαδικασίες 
που σας αφορούν. Η εγγραφή ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας στο σχολείο μας, 
απαιτεί την αποδοχή και εφαρμογή των κανόνων που ακολουθούν, ώστε 
να διασφαλιστεί η λειτουργία μιας ήρεμης, οργανωμένης και συνεργατικής 
σχολικής κοινότητας, προς όφελος των παιδιών μας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε μια καλή και 
δημιουργική χρονιά.

Με εκτίμηση,
Η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου

Παναγιώτα Ν. Κωνσταντινέα
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Χαιρετισμός Διοίκησης Εκπαιδευτηρίων Μπουγά 
Επιστολή Διευθύντριας Νηπιαγωγείου 
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
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ΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ.
ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ.

ΚΑΝΕ ΜΕ ΝΑ ΤΟ ΒΙΩΣΩ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΩ

“ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ”
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1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ι. Σχολικό /Διδακτικό Έτος – Έναρξη Μαθημάτων
Το σχολικό έτος για το Νηπιαγωγείο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 

λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει 
την 12η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. 

(σημ. Η έναρξη και η λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται κάθε 
χρονιά από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται στους γονείς 
με την έναρξη του διδακτικού έτους με σχετικό ηλεκτρονικό σημείωμα και παράλληλα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου).

II. ΑΡΓΙΕΣ
Το Νηπιαγωγείο δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες του κράτους:
28η Οκτωβρίου
Χριστούγεννα (15 ημέρες)
Υπαπαντή του  Σωτήρος (2 Φεβρουαρίου)
Καθαρά Δευτέρα
25η Μαρτίου 
Πάσχα (15 ημέρες)
Πρωτομαγιά
Αγίου Πνεύματος 

Όσοι γονείς επιθυμούν, μπορούν - κατά την εγγραφή - να δηλώσουν ότι επιλέγουν 
το πρόγραμμα διακοπών (1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου)

ΙΙI. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Το Σχολείο λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Το οργανωμένο 

πρόγραμμα των νηπίων είναι από τις 9 π.μ. έως τη 1μ.μ.
Τα παιδιά μπορούν να κάνουν - εάν θέλουν - χρήση της Πρωινής Απασχόλησης ή/και 

της Μεσημβρινής Απασχόλησης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Το σχολείο είναι ανοικτό από τις 7:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα. Είναι μια 

προσφορά για να μπορούν οι γονείς να εξυπηρετηθούν με τα ωράρια εργασίας τους. 
Σας παρακαλούμε να τηρείτε σχολαστικά την ώρα προσέλευσης του παιδιού σας 

στον χώρο του σχολείου, για να μην διαταράσσεται το πρόγραμμα δραστηριοτήτων.  

ΙV. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ
Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία. Η περίοδος 

προσκόμισης των δικαιολογητικών για εγγραφή γίνεται στο τέλος του προηγούμενου 
έτους όπως καθορίζεται κάθε χρονιά από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του 
ΥΠΑΙΘ. Προσκόμιση δικαιολογητικών γίνεται και μετά την ημερομηνία αυτή, αν δεν 
έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός νηπίων/προνηπίων ανά τμήμα. Ειδικότερα 
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οι εγγραφές γίνονται ύστερα από αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων των 
μαθητών και σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται με ανακοινώσεις 
του σχολείου και που σχετίζονται με τα νόμιμα δικαιολογητικά και τις 
οικονομικές υποχρεώσεις των γονέων (δίδακτρα, μεταφορά μαθητών 
κ.λ.π.). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1) Αίτηση εγγραφής
2) Έντυπο προσωπικών στοιχείων νηπίου (συμπληρώνεται στο 

σχολείο από τους γονείς με οτιδήποτε αφορά το νήπιο)
3) Επίδειξη του βιβλιάριου υγείας, όπου φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα 

εμβόλια (σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού)*
4) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)
5) Υπογραφή Συμφωνητικού διδάκτρων 
6) Παραλαβή Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.
* Οι μαθητές που εγγράφονται θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον υποχρεωτικό 

εμβολιασμό όπως αυτός αναγράφεται στο Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας ή στο ΑΔΥΜ.

V. HΛΙΚΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 
Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν δυο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (Νήπια) περιλαμβάνει 

τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία 
πέντε (5) ετών. Η δεύτερη ηλικία (Προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 
Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών.

Για να εγγραφούν πλέον τα παιδιά στην Α΄ Δημοτικού χρειάζεται πιστοποιητικό 
φοίτησης, που δίνεται από το νηπιαγωγείο μας στο τέλος της σχολικής χρονιάς, αφού το 
νήπιο ολοκληρώσει επιτυχώς τη διετή φοίτησή του στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

I. ΦΟΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τα τμήματα
Στο σχολείο μας λειτουργούν ξεχωριστά τμήματα Νηπίων – Προνηπίων.
Σε όλα τα τμήματα του Νηπιαγωγείου μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία 

ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης όπου τα παιδιά:  
- Γνωρίζουν τον εαυτό τους.
- Επικοινωνούν πολύπλευρα.
- Αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες.
- Πειραματίζονται.
- Επιλύουν προβλήματα.
- Συμμετέχουν ενεργητικά.
- Αλληλεπιδρούν.
- Εμπλέκονται σε πλήθος βιωματικών, μαθητοκεντρικών και δημιουργικών 

δραστηριοτήτων.
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Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας μέσα απ’ όλες τις 
παρεχόμενες δραστηριότητες έχει σαν βασικό σκοπό την ολόπλευρη και 
ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών και συγκεκριμένα να τα βοηθήσει ν’ 
αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. 

Περιλαμβάνει όσα προβλέπει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και είναι εμπλουτισμένο 
με επιπλέον δραστηριότητες όπως: Αγγλικά, Γυμναστική, Μουσικοκινητική, Lego, 
Lego Μηχανισμοί, Δραστηριότητες STEAM, Ρομποτική, Φιλαναγνωσία – Δανειστική 
Βιβλιοθήκη, Χρήση Η/Υ, Χρήση Διαδραστικού Πίνακα. 

Η επεξεργασία των γνωστικών αντικειμένων γίνεται διαθεματικά με συνδυαστική 
χρήση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και άμεσων μορφών διδασκαλίας, σύμφωνα 
με τις αρχές που διέπουν το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
για το Νηπιαγωγείο (Α.Π.Σ.2021). Η συνεργατική μάθηση είναι μια μορφή οργάνωσης 
του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, ένα σύστημα που επιτρέπει σε 
μικρές ομάδες παιδιών να επιτύχουν κοινούς στόχους και, καθώς εργάζονται μαζί, 
βελτιστοποιείται τόσο η μάθηση του καθενός, όσο και όλων των μελών της ομάδας. 
Προωθείται μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση και τα σχέδια εργασίας (project), 
όπου τα παιδιά προσεγγίζουν την γνώση ολιστικά.

Οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, το πλούσιο εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό, 
καθώς και η χρήση βοηθητικών μέσων διδασκαλίας και τεχνολογιών συμβάλλουν στην 
προώθηση της βιωματικής μάθησης και δημιουργικότητας των παιδιών. 

Τα παραπάνω προγράμματα έχουν ως επίκεντρο το παιδί και προσαρμόζονται 
ανάλογα με τις ανάγκες του. Δίνουν έμφαση στο να μάθουν τα παιδιά πώς να μαθαίνουν 
και όχι στη συσσώρευση γνώσεων. 

Όλα τα αναλώσιμα υλικά (βιβλιοτετράδια, χαρτιά, χαρτόνια, ξυλομπογιές, 
μαρκαδόροι, νερομπογιές, πλαστελίνες, ψαλίδια, κόλλες, κ.α.) που θα χρησιμοποιήσουν 
τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους διατίθενται, εξ ολοκλήρου, από το 
Νηπιαγωγείο. Το παιδαγωγικό και το οικοδομικό υλικό που υπάρχει σε κάθε τμήμα του 
Νηπιαγωγείου επαρκεί πλήρως για την εκπαίδευση και την απασχόληση των παιδιών.

II. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Εφόσον η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική δεν επιτρέπονται οι 
απουσίες.

Για κάθε απουσία μεγαλύτερη από τρεις μέρες πρέπει να υπάρχει γραπτή 
αιτιολόγηση, και αν είναι δυνατόν ιατρική βεβαίωση. 

Για απουσία μέχρι τρεις μέρες πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση της οικογένειας 
(τηλεφωνική επικοινωνία ή γραπτό /ηλεκτρονικό σημείωμα)

Ωστόσο το σχολείο μπορεί να χορηγήσει έγκριση για απουσία, κατόπιν γραπτού 
αιτήματος της οικογένειας, για εξαιρετικούς λόγους, όπως προβλέπονται στα 
επίσημα κείμενα.
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Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
- Να έρχονται στο σχολείο κάθε μέρα.
- Να έρχονται στην ώρα τους.

Οι γονείς δεσμεύονται:
- Να φροντίζουν ώστε το παιδί τους να έρχεται στο σχολείο κάθε 

μέρα και στην ώρα τους.
- Να τηλεφωνούν στο σχολείο για να το πληροφορήσουν για κάθε απουσία του 

παιδιού τους.
- Να δικαιολογούν γραπτώς ή με ιατρική βεβαίωση κάθε απουσία του παιδιού τους.
- Αν το παιδί ήταν άρρωστο, να έχει μαζί του υποχρεωτικά ιατρική βεβαίωση, στην 

οποία να αναφέρεται επακριβώς το είδος της ασθένειας που είχε και να τονίζεται σαφώς 
η δυνατότητα του να επανέλθει στο Νηπιαγωγείο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης 
της ασθένειας του.

- Αν το παιδί σας υποβάλλεται σε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή έχει 
ευαισθησία σε ορισμένα φάρμακα, τροφές, κ.α., να ενημερώνουν για το θέμα αυτό τη 
νηπιαγωγό του.

- Αν πρέπει να δοθεί κάποιο φάρμακο στο παιδί (αντιβιοτικό, αντιπυρετικό ή άλλο), 
να ενημερώνουν από την προηγούμενη ημέρα, και να τοποθετούν το φάρμακο σε 
σακουλάκι καλά κλεισμένο με γραπτή οδηγία για τον τρόπο λήψης του από το παιδί. 
Προφορικές οδηγίες για την λήψη φαρμάκου δεν γίνονται δεκτές.

Οι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται:
- Να επικοινωνούν με την οικογένεια για κάθε απουσία μεγαλύτερη των τριών 

ημερών εφόσον δεν έχουν ενημερωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες
- Να ενημερώνουν την διευθύντρια του Νηπιαγωγείου για οποιαδήποτε απουσία του 

Νηπίου.
- Να πληροφορούν τους γονείς για τα όρια των προβλεπόμενων απουσιών. 
- Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ωραρίου του Νηπιαγωγείου, το 

παιδί ασθενήσει, να το απομακρύνουν από την τάξη. Η Νοσηλεύτρια του σχολείου 
και  το προσωπικό του Νηπιαγωγείου με την πολύχρονη πείρα, θα το εξετάσουν, θα το 
φροντίσουν και άμεσα θα ενημερώσουν την οικογένεια προκειμένου να παραλάβουν το 
παιδί το συντομότερο. 

- Να ενημερώνουν τους γονείς για οποιαδήποτε αδιαθεσία του παιδιού.
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III. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ

Η μεταφορά των νηπίων από την κατοικία τους στο σχολείο και 
αντίστροφα γίνεται είτε με το σχολικό λεωφορείο που πληροί  όλους τους 
όρους ασφαλείας, είτε με ευθύνη των γονέων.

- Τα παιδιά πριν την είσοδο τους στο σχολείο και μετά την έξοδο τους 
από αυτό είναι υπό την υπευθυνότητα των γονέων τους. 

- Τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων σχεδιάζονται για κάθε σχολικό έτος, 
από το γραφείο κίνησης τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο και ισχύουν μόνο για τη σχολική 
χρονιά που ακολουθεί.

- Οι γονείς ενημερώνονται κι εφόσον συμφωνήσουν δηλώνουν εάν το παιδί τους θα 
κάνει χρήση του σχολικού λεωφορείου.

Η μεταφορά των παιδιών γίνεται με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία. 
Οι οδηγοί μας κατέχουν δίπλωμα Δ’ κατηγορίας. Τα παιδιά συνοδεύονται πάντα από 

συνοδούς του Σχολείου (Πτυχιούχοι Παιδαγωγοί).

Τα παιδιά δεσμεύονται / ενθαρρύνονται: 
- Να είναι παρόντα πριν την έναρξη του οργανωμένου προγράμματος.
- Να μπαίνουν στις τάξεις ήσυχα.
- Να μην καταναλώνουν στα σχολικά λεωφορεία οποιοδήποτε ποτό ή φαγητό.
- Να φορούν τη ζώνη ασφαλείας.

Οι γονείς δεσμεύονται:
- Να φροντίζουν να έχουν έρθει τα παιδιά τους στο σχολείο πριν την έναρξη του 

οργανωμένου προγράμματος.
- Να περιμένουν τα παιδιά τους στην είσοδο του κτιρίου του Νηπιαγωγείου. 
- Να μην κλείνουν ποτέ την είσοδο στα πυροσβεστικά και ασθενοφόρα.
- Να μην παρκάρουν σε απαγορευμένες θέσεις parking ή μπροστά από την μπάρα 

του σχολείου.
- Να παίρνουν και να φέρνουν το παιδί τους την ώρα που έχει καθοριστεί/συμφωνηθεί 

από το σχολείο.
- Να ενημερώνουν έγκαιρα το γραφείο κίνησης για έκτακτη χρήση του σχολικού 

λεωφορείου ή για αλλαγή δρομολογίου (μέχρι τις 12μ.μ) εάν υπάρχει ελεύθερη θέση. 
- Να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να βρίσκονται το πρωί στη στάση την προκαθορισμένη 

ώρα. Σε περίπτωση αργοπορίας, το σχολικό λεωφορείο αποχωρεί.
- Να φροντίζουν ώστε οι ενήλικες που παραλαμβάνουν τα παιδιά από το σχολικό, 

να βρίσκονται στη στάση την προκαθορισμένη ώρα. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται 
εκεί, το σχολικό λεωφορείο φεύγει και οι γονείς έχουν την ευθύνη της επιστροφής των 
παιδιών στο σπίτι.

- Τα παιδιά παραδίδονται μόνο στα πρόσωπα που έχουν υποδείξει οι γονείς τους 
στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Για οποιαδήποτε αλλαγή οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει 
εγκαίρως να επικοινωνήσουν με το γραφείο κίνησης.
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- Για κάθε θέμα που αφορά τα δρομολόγια σχολικών λεωφορείων να 
επικοινωνούν με το γραφείο κίνησης. Καμία συνεννόηση δε γίνεται με 
οδηγούς ή συνοδούς.

- Να τηρούν σχολαστικά την ώρα προσέλευσης του παιδιού τους στο 
σχολείο και την ώρα αναχώρησής του από αυτό, για να μην διαταράσσεται 
η λειτουργία του ημερήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων του 
Νηπιαγωγείου (Να αποφεύγονται οι ώρες 08:10 – 08:20 και 14:10-14:30)

Οι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται: 
-Να αρχίζουν τα μαθήματά τους στην ώρα τους.
-Όλα τα παιδιά να φορούν ζώνη ασφαλείας.
-Οι συνοδοί των σχολικών και οι νηπιαγωγοί να παραδίδουν τα παιδιά μόνο στα 

πρόσωπα που έχουν υποδείξει οι γονείς/κηδεμόνες. 
- Να συνοδεύουν με ασφάλεια το παιδί στην τάξη του όταν το παραλαμβάνουν από 

την είσοδο του Νηπιαγωγείου.

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Το σχολείο:
- Είναι τόπος εργασίας.
- Είναι ένα μέρος όπου μαθαίνουμε τον σεβασμό και την ανεκτικότητα.
- Είναι ένα μέρος όπου μαθαίνουμε την  υγιεινή (σωματική, διατροφική …) και την 

καθαριότητα.
- Τα σχολικά υλικά, είτε ανήκουν στο σχολείο είτε στην οικογένεια, πρέπει να γίνονται 

σεβαστά και να συντηρούνται.
Κυρίαρχο στοιχείο της καθημερινής ζωής στο σχολείο μας είναι ο αλληλοσεβασμός. 

Η διαφορετικότητα που ορίζεται με βάση φυσικά, φυλετικά, θρησκευτικά, γλωσσικά, 
κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια δεν αποτελεί στοιχείο διάκρισης στις σχέσεις των  μελών 
της σχολικής κοινότητας. 

Συμπεριφορές που μειώνουν, προσβάλλουν ή περιθωριοποιούν άλλο άτομο δεν είναι 
αποδεκτές

Τα παιδιά  ενθαρρύνονται / δεσμεύονται:
- Να τηρούν τους κανόνες της τάξης τους, να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή 

εκπαιδευτική διαδικασία.
- Να επιδεικνύουν σεβασμό, με τη στάση τους, προς κάθε μέλος της σχολικής 

κοινότητας.
- Να δείχνουν τις εργασίες και τα κατορθώματα τους στην οικογένειά τους.
- Να μην ενοχλούν τα άλλα παιδιά.
- Να πλένουν τακτικά τα χέρια τους.
- Να είναι σε καλή κατάσταση τα ρούχα τους.
- Να σέβονται την καθαριότητα των χώρων.
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- Να  μην φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια ή άλλα  προσωπικά 
αντικείμενα από το σπίτι εκτός και αν αυτά έχουν ζητηθεί από τις 
εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

- Να μην τρέχουν στους διαδρόμους και στη σκάλα – να μετακινούνται 
με ηρεμία.

- Να μην φωνάζουν στους διαδρόμους.
- Να μην σπρώχνονται.
- Να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο.
- Να υιοθετούν αειφορικές πρακτικές, όπως η ανακύκλωση υλικών.
- Να συμμετέχουν ενεργά στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές και στις εκπαιδευτικές 

επισκέψεις.

Οι γονείς δεσμεύονται:
- Να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να εργάζονται.
- Να ελέγχουν καθημερινά τις τσάντες των παιδιών.
- Να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις, έντυπες ή ηλεκτρονικές, ώστε να 

ενημερώνονται για θέματα του σχολείου.
- Να δείχνουν ενδιαφέρον για τις εργασίες των παιδιών τους.
- Να φροντίζουν να είναι το παιδί τους καθαρό και περιποιημένο κάθε μέρα. Η 

ενδυμασία των νηπίων πρέπει να διακρίνεται από απλότητα, καθαριότητα και να τα βοηθά 
στο παιχνίδι τους. Τα παπούτσια των παιδιών πρέπει να είναι τύπου αθλητικά, με σόλα που 
εγγυάται την ασφάλειά τους. Πέδιλα, σαγιονάρες κ.λ.π. πρέπει να αποφεύγονται, καθώς 
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς. 

- Να σέβονται την καθαριότητα των χώρων.
- Να ελέγχουν τακτικά τα μαλλιά του παιδιού για ψείρες.
- Να μην καπνίζουν στους χώρους του σχολείου.
- Να μην φέρνουν το παιδί τους στο σχολείο αν είναι άρρωστο.
- Να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του παιδιού στα προσωπικά του είδη (μπουφάν, 

καπέλο, τσάντα ποτηράκι νερού κ.λ.π.), ώστε αυτά να μην μπερδεύονται.
- Να αποφεύγουν να φορούν στα παιδιά οποιουδήποτε είδους κοσμήματα που είναι 

επικίνδυνα για την ατομική ασφάλεια τους και υπάρχει κίνδυνος απώλειάς τους. Το 
σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις απώλειάς τους.

Οι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται:
-Να εξασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εργασία των παιδιών.
- Να προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, 

εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες των παιδιών. 

-Να συνεργάζονται με τα παιδιά, να σέβονται την προσωπικότητα τους, να καλλιεργούν 
και να εμπνέουν σ’ αυτά, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.

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

-Να ανανεώνουν και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με 
τις επιστήμες της αγωγής μέσω επιμορφώσεων που οργανώνονται από το 
τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης, αλλά και ενδοσχολικά και με ιδία 
πρωτοβουλία.

-Να ενημερώνονται σχετικά και να θέτουν σε εφαρμογή τις αρχές της καθαριότητας 
και της υγιεινής.

-Να ενημερώνουν τους γονείς για αντικείμενα που θα χρειαστεί να φέρει το παιδί στο 
σχολείο.

3. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και οι εκδρομές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
εκπαίδευσης και αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των παιδιών.

Στόχος των εκδρομών είναι η παρακολούθηση προγραμμάτων με εκπαιδευτικό-
παιδαγωγικό χαρακτήρα, η συνεργασία και η επικοινωνία των νηπίων εκτός σχολείου, 
καθώς και η ψυχαγωγία και η διασκέδασή τους.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημερώνουν έγκαιρα τους γονείς για την ακριβή 
ημερομηνία, ώρα και τον χώρο της επίσκεψης.

Οι επισκέψεις-εκδρομές πραγματοποιούνται με τα σχολικά λεωφορεία του σχολείου, 
τις περισσότερες φορές.

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εκπαιδευτική κοινότητα αποτελείται από τα παιδιά, τις οικογένειες και τους/τις 
εκπαιδευτικούς. Ο διάλογος και η αποτελεσματική ροή πληροφοριών ανάμεσα στα μέρη 
είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία της και αποτελούν εγγύηση για τη σχολική 
επιτυχία του παιδιού.

Στην αρχή του Διδακτικού Έτους προγραμματίζεται και πραγματοποιείται ενημέρωση 
για ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και στην εύρυθμη λειτουργία 
του σχολείου, από την διευθύντρια του Νηπιαγωγείου. 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
- Να επικοινωνούν με την οικογένειά τους θέματα που τους απασχολούν/ τα 

κατορθώματά τους/ πληροφορίες που λαμβάνουν από το σχολείο.

Οι γονείς δεσμεύονται:
- Να συμμετέχουν στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται μέσα 

στη χρονιά.
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- Να απαντούν στις προσκλήσεις των εκπαιδευτικών για συνάντηση.
- Να πληροφορούν τις εκπαιδευτικούς για κάθε σημαντική αλλαγή 

στην οικογενειακή ζωή καθώς και για τυχόν αλλαγές στους τηλεφωνικούς 
αριθμούς, mail, διεύθυνση κλπ

- Να επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχολείου και να 
ενημερώνονται για δράσεις του παιδιού, το μηνιαίο πρόγραμμα, χρήσιμα 
άρθρα και υλικό, ανακοινώσεις του σχολείου κλπ.

Οι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται:
- Να οργανώνουν τακτικές συναντήσεις γονέων, απογευματινή ώρα και ημέρα 

Τετάρτη, για θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των νηπίων, αλλά και την 
αγωγή και πρόοδο των νηπίων.

- Να δέχονται τις οικογένειες κάθε φορά που αυτές το ζητούν (ορίζεται ημέρα και ώρα 
συνάντησης που εξυπηρετεί και τα δύο μέρη).

- Να προσκαλούν σε συνάντηση (έκτατη) οικογένειες κάθε φορά που χρειάζεται 
(ορίζεται ημέρα και ώρα συνάντησης που εξυπηρετεί και τα δύο μέρη.

- Να επικοινωνούν με τους γονείς την πρόοδο του παιδιού λαμβάνοντας υπόψη:
α) τις πληροφορίες που τους παρέχει η οικογένεια.
β) τη συνεχή παρατήρηση και καταγραφή της συμπεριφοράς του νηπίου στο σχολικό 

περιβάλλον. 
γ) την εκτίμησή τους για το βαθμό ανταπόκρισης του νηπίου στη σχολική εργασία, 

όπως αυτή αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

5. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Στο Νηπιαγωγείο δε λειτουργεί κυλικείο, οπότε τα παιδιά φέρνουν δεκατιανό από το 
σπίτι ή συμμετέχουν στο πρόγραμμα διατροφής του σχολείου (δεκατιανό-γεύμα).

Τη διατροφή των παιδιών αναλαμβάνει το σχολείο σαν επιπλέον παροχή.
Το διαιτολόγιο επιμελείται διατροφολόγος με την επίβλεψη παιδιάτρου. Τα γεύματα 

παρασκευάζονται από άριστης ποιότητας και φρέσκα υλικά, καθημερινά στον χώρο του 
σχολείου, βασισμένα σ’ ένα πλήρες, υγιεινό και μεσογειακό διαιτολόγιο για τα παιδιά 
αυτής της ηλικίας.

Υπάρχει ενημέρωση των γονέων για το καθημερινό μενού κάθε μήνα.
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της τραπεζαρίας, με φαγητό (μεσημεριανό) που 

φέρνουν τα νήπια από το σπίτι.
Δεν επιτρέπονται στο σχολείο “είδη περιπτέρου” (τσιπς, κρουασάν, καραμέλες, 

σοκολάτες, τσίχλες κλπ)
Η γιορτή και τα γενέθλια των νηπίων, είναι μια μέρα ιδιαίτερη για όλους στην τάξη 

και τη γιορτάζουμε με τραγούδια, χορό και αναμνηστικά δώρα για την/τον εορταζόμενη/ο.  
Αν κάποιος γονέας θέλει να προσφέρει  ένα κέρασμα στα παιδιά της τάξης θα πρέπει να 
είναι κάτι μικρό, ατομικό, συσκευασμένο (όχι τούρτα) το οποίο θα μπαίνει στη τσάντα 
των παιδιών προκειμένου να καταναλωθεί στο σπίτι με την επίβλεψη του γονέα.

Δεν θα πρέπει να περιέχει ξηρούς καρπούς και να είναι όσο το δυνατόν κατάλληλο 
για την υγιεινή διατροφή των παιδιών.
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6. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

I. Ηλεκτρονική πλατφόρμα:
Χρησιμοποιούμε ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης 

K&ILMS (LearningManagementSystem).
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς σε κάθε οικογένεια των νηπίων μας 

δίδεται ένας κωδικός της ηλεκτρονικής τάξης τους που χρησιμοποιείται από 
τους γονείς, ώστε να πληροφορούνται για τις δραστηριότητες, τα οργανωμένα παιχνίδια 
και τα εκπαιδευτικά προγράμματα των παιδιών τους.

II. Προστασία προσωπικών δεδομένων / Θέματα ασφαλείας:
Κατά την εγγραφή ενός παιδιού, οι γονείς αφού πρώτα ενημερωθούν για την πολιτική 

διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, υπογράφουν ειδικό έντυπο συγκατάθεσης για 
τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Τόσο των ιδίων (πχ e-mail επικοινωνίας) όσο 
και των παιδιών τους (πχ διαχείριση φωτογραφίας,video).

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (G.D.P.R.) που 
ανακοινώθηκε από το 2016, έχει τεθεί ήδη σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 περί προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών μας.

III. Σχολική Νοσηλεύτρια:
Στο σχολείο καθημερινά, βρίσκεται έμπειρη νοσηλεύτρια που βοηθά στην 

αντιμετώπιση συμβάντων που παρουσιάζονται στο σχολείο, φυλάσσει φάρμακα στο 
φαρμακείο του σχολείου και τα χορηγεί στα παιδιά, με την γραπτή συγκατάθεση του 
γονέα.

IV. Παιδοψυχολόγος:
Το σχολείο συνεργάζεται με Παιδοψυχολόγο, που βοηθά τις παιδαγωγούς στο 

έργο τους, ενημερώνεται για την ανάπτυξη των παιδιών και οργανώνει ενημερωτικές 
ομιλίες - συναντήσεις με τους γονείς. Οι γονείς των μαθητών του σχολείου, μπορούν να 
κλείσουν πρωινό ατομικό ραντεβού μαζί της, στον χώρο του σχολείου (χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση) ύστερα από συνεννόηση με τη γραμματεία του σχολείου. 

V. Συνεργασία σχολείου με  θεραπευτές:
Όσα παιδιά παρακολουθούν θεραπευτικές συνεδρίες (Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία 

κ.λπ.) οι γονείς συναινούν ότι επιτρέπουν στις παιδαγωγούς να λαμβάνουν ενημέρωση 
από τους θεραπευτές καθώς και να δίνουν στους θεραπευτές αντίστοιχα στοιχεία για την 
πρόοδο του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος, οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το 
σχολείο για τυχόν αναπτυξιακές αξιολογήσεις του παιδιού και να τις προσκομίζουν 
στο σχολείο με σκοπό την ενημέρωση και τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού.

14



7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο πρέπει να είναι 
συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό, όπως αυτές 
απορρέουν από τη συμφωνία που έγινε κατά την εγγραφή του μαθητή στο 
σχολείο.

• Κατά την εγγραφή του νηπίου καταβάλλεται προκαταβολή διδάκτρων, η οποία 
αφαιρείται από τα ετήσια δίδακτρα.

• Εάν το νήπιο δε φοιτήσει με ευθύνη των γονέων, το ποσό της προκαταβολής δεν 
επιστρέφεται.

• Αν κάποιο παιδί διακόψει οριστικά τη φοίτησή του, πληρώνεται και η αμέσως 
επόμενη μηνιαία δόση. Αν κάποιο παιδί λείπει για διάστημα μικρότερο του μηνός, τα 
δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. Αν λείπει για διάστημα μεγαλύτερο του μηνός, 
πληρώνεται τουλάχιστον ο 1ος μήνας απουσίας.

8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία 
με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτατων αναγκών εντός σχολικού 
χώρου.

Στις περιπτώσεις έκτατης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το σχολείο μόνο 
του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την προστασία 
από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου 
Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του σχολείου, με την υλοποίηση 
ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Επίσης ο/η Διευθυντής/τρια ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους 
γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την 
εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων - επικίνδυνων φαινομένων οι 
εκπαιδευτικοί, μαθητές / μαθήτριες, γονείς / κηδεμόνες, διευθυντές / Διευθύντριες, 
Προϊστάμενοι / Προϊσταμένες, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά 
τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς / υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, 
Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λπ. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 
μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. 
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ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΝΑ 

ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ, ΟΠΩΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ 
ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

16
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΩΝ

Ένα ανοιχτό στην κοινωνία, συνεργατικό και δημοκρατικό σχολείο 
όπως το δικό μας έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας − μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, 
Διευθυντή/Διευθύντριας, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  προκειμένου 
να επιτύχει στην αποστολή του. 


