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Σεπτέμβριος 2012 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 
 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να ευχηθούμε σ’ εσάς και 

στα παιδιά σας μια καλή, ειρηνική, δημιουργική και γεμάτη υγεία σχολική χρονιά. 

Ταυτόχρονα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή σας να μας 

εμπιστευτείτε την πρώτη και βασική εκπαίδευση των παιδιών σας. 

 

Με γνώμονα τα λόγια του πατέρα της Γενετικής Ψυχολογίας J.Piaget, πως «η 

θεμελίωση της προσωπικότητας του ανθρώπου χτίζεται από 0-5 χρονών» 

προσπαθούμε: 

 

Με αγάπη και στοργή για το παιδί, σεβασμό στην προσωπικότητά του, 

σοβαρότητα και υπευθυνότητα για την εκπαίδευση του, να το βοηθήσουμε να 

χτίσει μόνο του το πιο γερό θεμέλιο για το μέλλον του. 

 

Καλή συνεργασία με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. 

 

 

 

Η διευθύντρια 

Ελένη Κοκκώνη 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ: Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο E.M.E.D.O.F Ε.ΚΟΚΚΩΝΗ 

Αριθμός άδειας ίδρυσης: 62420/16-6-1976 

Ιδιοκτήτης του Νηπιαγωγείου: Ελένη Κοκκώνη 

Προσωνυμία του Νηπιαγωγείου: E.M.E.D.O.F 

Οδός Γιάννη Ρίτσου 5 Άλιμος Τ.Κ. 14755 

Τηλέφωνο: 210 9820864 

Το Νηπιαγωγείο είναι διθέσιο και έχει από 26 - 50 παιδιά. 

 

1.2 ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ 

To Νηπιαγωγείο ιδρύθηκε το 1976 και σκοπός του σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, 

νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια), 

θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και 

να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν. 

1566, το Νηπιαγωγείο βοηθά τα νήπια «να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους, να 

οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές, να εμπλουτίζουν και να 

οργανώνουν τις εμπειρίες τους, από το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, να 

αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ελεύθερα και αβίαστα, να αναπτύσσουν την ικανότητα 

κατανόησης και έκφρασης, με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα, στους τομείς της 

Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Αισθητικής». 

Επιπλέον το σύγχρονο νηπιαγωγείο επιδιώκει το σεβασμό της προσωπικότητας του 

νηπίου, την ικανοποίηση των φυσικών και ψυχικών του αναγκών και το σεβασμό 

στις ατομικές του διαφορές. Και όλα αυτά μέσα σε μια ατμόσφαιρα στην οποία 

βασιλεύει η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργία και η πειθαρχημένη ελευθερία.  
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1.3 ΣΧΟΛΙΚΟ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Το σχολικό έτος του Νηπιαγωγείου αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 

Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 

λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, 

ημέρα με την οποία χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. Όταν η 15η Ιουνίου 

είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες λήγουν την 

προηγούμενη Παρασκευή.  

Το τρέχον σχολικό έτος, για τα προνήπια και τα νήπια, ξεκινά την Τρίτη 11 

Σεπτεμβρίου 2012 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013, σύμφωνα με 

το Προεδρικό Διάταγμα 200/1998 που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ορίζει την έναρξη και τη λήξη του 

σχολικού έτους. 

 

1.4 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας με ωράριο 

λειτουργίας από 8.00’ π.μ. έως 14.00’.  

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα Μεσημβρινής Απασχόλησης (14.00-16.30). 

Οι ημέρες που το Νηπιαγωγείο δε θα λειτουργεί, καθώς και οι τυχόν, 

διαφοροποιήσεις στο καθημερινό ωράριο λειτουργίας του, θα σας γνωστοποιούνται 

έγκαιρα από τη Διεύθυνση, με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

2.1 ΤΜΗΜΑΤΑ 

Τα τμήματα είναι μικτά και ο αριθμός των νηπίων ανά Νηπιαγωγό ορίζεται στα 25 

νήπια. 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 
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 Αλληλεπιδρούν 

 Εμπλέκονται σε πλήθος βιωματικών, μαθητοκεντρικών και δημιουργικών 

δραστηριοτήτων 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

3.1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ 

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία. Η 

προσκόμιση των δικαιολογητικών για έγγραφη γίνεται από 1 μέχρι 15 Ιουνίου του 

προηγούμενου σχολικού έτους. Προσκόμιση δικαιολογητικών γίνεται και μετά την 

ημερομηνία αυτή, αν δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός νηπίων κατά 

τμήμα. 

Ειδικότερα 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, νόμιμα τέλη κ.λ.π.). 

Κατά την εγγραφή προκαταβάλλεται το 25% των ετήσιων διδάκτρων.  

 

3.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Α) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα 

οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς 

η ημερομηνία γέννησης.  

Β) Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι 

έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση. 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο, από το οποίο φαίνεται 

η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου. 

Δ) Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και 

αποχώρηση του νηπίου  

 

3.3 HΛΙΚΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 

Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν δυο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει 

τα νήπια, τα οποία τις 31 Δεκεμβρίου του έτους έγγραφης συμπληρώνουν ηλικία 

πέντε (5) ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 

31 Δεκεμβρίου του έτους έγγραφης συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών. 
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Με το άρθρο 73, παραγρ.1α, του Ν 3518/21-12-2006 η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο 

είναι διετής και εγγράφονται σ’ αυτό νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου 

του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Η φοίτηση όσων την 31η 

Δεκεμβρίου του έτους έγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι 

υποχρεωτική.  

Κάθε εγγραφή νηπίου που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία θεωρείται άκυρη. 

 

Για να εγγραφούν πλέον τα παιδιά στην Α’ Δημοτικού χρειάζεται βεβαίωση 

φοίτησης, που δίνεται από το νηπιαγωγείο μας στο τέλος της σχολικής χρονιάς, 

αφού το νήπιο ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα του προσχολικού τμήματος. 

 

3.4 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  

Νήπια, τα οποία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους καθώς και για λόγους υγείας 

που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού 

θεραπευτηρίου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την Α’ τάξη του δημοτικού, 

παραμένουν για μια ακόμη χρονιά στο νηπιαγωγείο, ύστερα από δήλωση του γονέα. 

Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα έτος γίνεται ακόμη όταν 

διαπιστώνεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία η το σχολικό σύμβουλο 

προσχολικής αγωγής ότι το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να 

παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α’ τάξης  του δημοτικού και εφόσον οι γονείς το 

επιθυμούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

4.1 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η μεταφορά των παιδιών από την κατοικία τους στο Σχολείο, και αντίστροφα, 

γίνεται είτε με σχολικά λεωφορεία που πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας, είτε 

με ευθύνη των γονέων. 

Αν χρειαστεί να παραλάβετε το παιδί σας από το Νηπιαγωγείο πριν από την 

καθορισμένη ώρα αναχώρησης, θα πρέπει να έχετε προηγουμένως ενημερώσει το 

σχολείο σχετικά. Όπως και στην περίπτωση που, για έκτακτο λόγο, επισκεφθείτε το 

Νηπιαγωγείο τις ώρες λειτουργίας του. 
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Για την σωστή λειτουργία του προγράμματος το πρωί τα παιδιά θα πρέπει να είναι 

στο νηπιαγωγείο έως τις 8.30’, μετά τις 8.45’ δεν θα γίνονται δεκτά (εκτός 

ειδικού λόγου). 

Τα παιδιά μπορεί να τα παραλαμβάνει από το σχολείο ή το σπίτι μόνο άτομο που 

μας έχετε υποδείξει, σε περίπτωση αλλαγής αυτού του προσώπου θα πρέπει 

οπωσδήποτε να μας έχετε ειδοποιήσει και το οποίο παρακαλούμε να μην 

εναλλάσσεται συχνά. 

 

4.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του σχολικού λεωφορείου είτε μόνο με το πρωινό 

δρομολόγιο είτε μόνο με το μεσημεριανό δρομολόγιο. Για όσα παιδιά 

παρακολουθούν το διευρυμένο πρόγραμμα υπάρχει και απογευματινό δρομολόγιο. 

Τα σχολικά λεωφορεία παίρνουν του μαθητές από καθορισμένη στάση, που είναι 

όσο το δυνατό πλησιέστερα στα σπίτια τους και στις οποίες πρέπει να βρίσκονται 

λίγα λεπτά νωρίτερα από το πέρασμα του λεωφορείου. 

Στη διακίνηση των μαθητών τα λεωφορεία διαθέτουν απαραίτητα και συνοδό. Για 

λόγους ασφαλείας και χρόνου παραμονής μέσα στο σχολικό λεωφορείο τα παιδιά 

θα παραλαμβάνονται και θα παραδίδονται από την συνοδό στην στάση τους, την 

προγραμματισμένη ώρα χωρίς καθυστερήσεις. Η σχολική συνοδός απαγορεύεται να 

κατεβαίνει από το σχολικό λεωφορείο για να χτυπήσει το κουδούνι. 

Αν δεν υπάρχει κάποιος να περιμένει το παιδί στη στάση του λεωφορείου την ώρα 

που επιστρέφει από το Νηπιαγωγείο, η συνοδός έχει εντολή να το επιστρέφει στο 

σχολείο, από όπου θα πρέπει έγκαιρα να το παραλάβουν οι γονείς του. 

Σε περίπτωση που κάποια μέρα αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσει το παιδί σας το 

σχολικό λεωφορείο, θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερώσετε έγκαιρα, τόσο τη 

συνοδό του σχολικού λεωφορείου όσο και την Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου. 

Το μεσημέρι τα σχολικά λεωφορεία αναχωρούν από το Σχολείο στις 13.55’. 

Σε περίπτωση αλλαγής της καθορισμένης ώρας παραλαβής ή επιστροφής των 

παιδιών, το σχολείο σας ενημερώνει εγκαίρως. 

 

4.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

Οι γονείς που έχουν αναλάβει οι ίδιοι την μεταφορά του παιδιού τους θα το 

παίρνουν και θα το φέρνουν την ώρα που έχει καθορισθεί από το σχολείο. Το πρωί 

από τις 8.00-8.30 και το μεσημέρι από τις 14.05-14.15, μετά την αποχώρηση των 
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σχολικών λεωφορείων. Η παράδοση και παραλαβή των παιδιών από τους γονείς 

γίνεται στην είσοδο του νηπιαγωγείου από το υπεύθυνο πρόσωπο και οι γονείς δεν 

εισέρχονται στις αίθουσες του σχολείου. 

Σας παρακαλούμε να τηρείτε σχολαστικά την ώρα προσέλευσης του παιδιού σας στο 

Σχολείο και την ώρα αναχώρησης του από αυτό, για να μη διαταράσσεται το 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

5.1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

To Ελλληνογαλλικό Νηπιαγωγείο E.M.E.D.O.F. είναι σχολείο προσχολικής ηλικίας 

που λειτουργεί από το 1976 με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 85848/14.08.1976 άδεια του 

Υπουργείου Παιδείας και σε συνεργασία με την Ελληνογαλλική σχολή Ευγένιος 

Ντελακρουά (L.F.H). Το πρόγραμμά μας καλύπτει πλήρως την εκπαίδευση στην 

ελληνική γλώσσα και τη βιωματική εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας γι’ αυτές τις 

ηλικίες.  

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας μέσα απ’ όλες τις παρεχόμενες 

δραστηριότητες έχει σαν βασικό σκοπό το παιδί, με οριοθετημένη για κάθε ηλικία 

κατεύθυνση και με βιωματικό τρόπο να αποδίδει έργο με βάση την διανοητική και 

όχι την χρονολογική του ηλικία. 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 επτά (7) επιπλέον 

δραστηριότητες: όπως Θεατρικό παιχνίδι, μουσική αγωγή, ψυχοκινητική αγωγή, 

κλασσικό μπαλέτο, παραδοσιακοί χοροί, χρήση Η/Υ, χρήση διαδραστικού πίνακα. Η 

επεξεργασία των γνωστικών αντικειμένων γίνεται διαθεματικά με συνδυαστική 

χρήση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με άμεσες μορφές διδασκαλίας, 

σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Η συνεργατική μάθηση είναι μια μορφή οργάνωσης του παιδαγωγικού και 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, ένα σύστημα μεθόδων μάθησης, που επιτρέπει σε 

μικρές, ανομοιογενείς 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 διαθεματικότητα και τα σχέδια 

εργασίας (project), όπου τα παιδιά προσεγγίζουν την γνώση ολιστικά.  
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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. 

Όλα τα αναλώσιμα υλικά (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. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε, όταν έρχονται τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο, να 

μη φέρνουν μαζί τους παιχνίδια ή άλλα προσωπικά τους αντικείμενα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

6.1 ΕΟΡΤΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς το Νηπιαγωγείο παραμένει κλειστό τις εξής 

ημέρες : 

 

• Σάββατο και Κυριακές 

• Την 28η Οκτωβρίου  

• Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων) 

• Την Καθαρά Δευτέρα  

• Την 25η Μαρτίου 

• Από την Μ. Δευτέρα έως την Παρασκευή της Διακαινησίμου (Διακοπές Πάσχα)  

• Την 1η Μαΐου  

• Του εορτή του Αγίου Πνεύματος  

 

6.2 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι γιορτές στο νηπιαγωγείο είναι περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτές εκδηλώσεις που 

οργανώνονται είτε με την ευκαιρία μια γιορτής (π.χ. η γιορτή των Χριστουγέννων) 

είτε ενός σημαντικού για τη σχολική ζωή γεγονότος (π.χ. η γιορτή για το τέλος της 

χρονιάς). 
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Η προετοιμασία των γιορτών δεν είναι αποκομμένη από την καθημερινή 

παιδαγωγική εργασία στο νηπιαγωγείο, αντίθετα αποτελεί μέρος και συνέχειά της. 

Κατά την προετοιμασία των εορτών η έμφαση δίνεται στη διαδικασία, κατά την 

οποία ενεργοποιείται και διατηρείται το ενδιαφέρον το παιδιών. Παράλληλα τους 

δίνονται ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση και ενίσχυση της αυτοεικόνας τους με 

στόχο το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τα 

ενδιαφέροντα τους. 

Κάθε παιδί, αν θέλει μπορεί να εορτάσει τα γενέθλια ή την ονομαστική του εορτή 

στην τάξη, μαζί με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες του. Μπορεί να φέρει 

τούρτα ή γλυκά στο Νηπιαγωγείο (βλέπε Άρθρο 8). Δεν επιτρέπεται να φέρει 

μικρά δώρα ή αναμνηστικά, για να τα προσφέρει στα άλλα παιδιά. 

Επειδή την ημέρα που το παιδί σας εορτάζει τα γενέθλια του, μπορεί το 

Νηπιαγωγείο να έχει προγραμματίσει εκδήλωση, η οποία δεν μπορεί να αναβληθεί, 

παρακαλούμε να επικοινωνείτε οπωσδήποτε τηλεφωνικά με τη νηπιαγωγό του 

παιδιού σας μερικές ημέρες πριν, για να ορίσετε μαζί της την ημέρα που θα 

εορτάσει το παιδί σας στο Νηπιαγωγείο τα γενέθλια. 

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς προβλέπεται η οργάνωση αθλητικών, μουσικών 

και άλλων εκδηλώσεων, που είναι απλές, καλά επιλεγμένες και εντάσσονται στην 

όλη εργασία του σχολείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

7.1 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Τα παιδιά υποχρεούνται να φορούν την ενδυμασία που έχει καθορίσει το 

Νηπιαγωγείο για κάθε περίπτωση, καθημερινή ή επίσημη. Η επίσημη ενδυμασία 

αφορά κυρίως την σχολική γιορτή στο τέλος της χρονιάς όπου τα νήπια και τα 

προνήπια φορούν το πόλο μπλουζάκι του σχολείου και όχι το απλό μπλουζάκι. Η 

τσάντα είναι η ίδια για όλα τα παιδιά και την προμηθεύεστε και αυτή από το 

σχολείο. 

Παρακαλούμε να έχετε γράψει το ονοματεπώνυμο του παιδιού σε όλα τα προσωπικά 

του είδη (τσάντα, μπουφάν, κ.α.) και , ειδικά στα ρούχα της σχολικής ενδυμασίας 

(φόρμα, σορτσάκι, μπλουζάκια). Αυτό θα μας διευκολύνει να αναγνωρίσουμε ό,τι 

μπορεί να έχει ξεχάσει το παιδί στο Νηπιαγωγείο ή να ξεχωρίσουμε ό,τι μπορεί να 

έχει μπλεχτεί με παρόμοιο άλλου παιδιού. 
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Παρακαλούμε, όταν έρχονται τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο, να μη φορούν κοσμήματα 

(αληθινά ή ψευτικά), να μην παίρνουν μαζί τους είδη αξίας και τα κορίτσια να μην 

έχουν βαμμένα νύχια. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

8.2 ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

Στο νηπιαγωγείο μας κατά τη διάρκεια του βασικού προγράμματος προσφέρεται 

δεκατιανό τις ώρες μεταξύ 10.00 και 11.30, ξεχωριστά για κάθε τμήμα στο χώρο της 

τραπεζαρίας. Παρασκευάζεται καθημερινά στην κουζίνα μας από φρέσκα και 

άριστης ποιότητας υλικά. Το κολατσιό περιλαμβάνει ενδεικτικά μερικά από τα εξής 

τρόφιμα τα οποία εναλλάσσονται καθημερινά. 

 Φρούτα εποχής 

 Αγγούρι – ντομάτα 

 Τοστ (γαλοπούλα – τυρί) 

 Τυροπιτάκια – σπανακοπιτάκια (φτιάχνονται στο σχολείο) 

 Croissant (βούτυρο – σοκολάτας – ζαμπόν τυρί) 

 Τσουρέκι 

 Μπισκότα – κουλουράκια 

 Κέικ (φτιάχνεται στο σχολείο) 

Η ώρα του δεκατιανού είναι μια ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας και, για τα παιδιά του 

Νηπιαγωγείου, η ώρα αυτή είναι Ώρα Αγωγής. 

Μη δίνετε στο παιδί σας, όταν βρίσκεται στο σχολικό λεωφορείο και στους χώρους 

του Νηπιαγωγείου, ξηρούς καρπούς, τσίχλες ή καραμέλες, για λόγους ασφαλείας 

τόσο του δικού σας παιδιού, όσο και των άλλων παιδιών. 

Κάθε παιδί, αν θέλει, μπορεί να εορτάσει τα γενέθλια του φέρνοντας τούρτα ή 

γλυκά στο Νηπιαγωγείο, τα οποία προτείνεται να συνοδεύονται  από τον ανάλογο 

εξοπλισμό (πιάτα, κουταλάκια κ.λπ.). Στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής που 

προωθούμε στο Νηπιαγωγείο μας, σας προτείνουμε να στέλνετε εδέσματα, γλυκά ή 

αλμυρά, τα οποία να έχουν χαμηλές θερμίδες και αν είναι δυνατό, να είναι 

χειροποίητα. 
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8.2 ΣΙΤΙΣΗ 

Τα παιδιά που παρακολουθούν το διευρυμένο πρόγραμμα γευματίζουν στο 

σχολείο. Η ώρα του μεσημεριανού γεύματος δεν καλύπτει μόνο βιολογικές ανάγκες 

αλλά έχει και παιδαγωγική αξία. Κατά τη διάρκεια του, προσφέρονται ευκαιρίες στα 

παιδιά να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται, να αναπτύξουν την αυτονομία τους, να 

επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αποκτήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, 

αλλά και να κατακτήσουν διάφορες δεξιότητες καθώς συμμετέχουν ενεργητικά σε 

όλη τη διαδικασία. Θεωρείται σημαντικό να δίνεται στα νήπια ο απαιτούμενος 

χρόνος ώστε να γευματίζουν, ήρεμα, αργά και χωρίς θόρυβο.  

Τα γεύματα παρασκευάζονται από άριστης ποιότητας και φρέσκα υλικά, 

καθημερινά, μέσα στο χώρο του Νηπιαγωγείου, βασισμένα σ’ ένα πλήρες, υγιεινό 

και μεσογειακό διαιτολόγιο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Υπάρχει ενημέρωση 

των γονέων για το καθημερινό μενού κάθε μήνα. Σε περίπτωση αλλεργίας σε 

κάποιο συγκεκριμένο φαγώσιμο ή άλλου λόγου υγείας του παιδιού,  οι γονείς 

παρακαλούνται να ενημερώνουν το Νηπιαγωγείο εγκαίρως. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

9.1 ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού στο Νηπιαγωγείο αποτελεί βασική προϋπόθεση, 

τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και για την 

απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του 

Νηπιαγωγείου. 

Αν το παιδί σας απουσιάσει στο το Νηπιαγωγείο μια (1) ή δύο (2) μέρες, δε 

χρειάζεται να δικαιολογήσετε την απουσία του. 

Αν όμως απουσιάσει από το Νηπιαγωγείο τρεις (3) ημέρες και πάνω, επειδή ήταν 

άρρωστο ή για οποιονδήποτε λόγο, την πρώτη μέρα που θα επιστρέψει στο 

Νηπιαγωγείο θα πρέπει: 

 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 δεν ήταν άρρωστο, να έχει μαζί του υποχρεωτικά βεβαίωση των 

γονέων, στην όποια να αναφέρεται ο λόγος της απουσίας του. 
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Η συνοδός έχει εντολή να μην επιβιβάζει στο σχολικό λεωφορείο παιδί που έχει 

απουσιάσει απο το Νηπιαγωγείο τρεις μέρες και πάνω, και που δεν έχει μαζί του 

ιατρική βεβαίωση ή βεβαίωση των γονέων του, η οποία να δικαιολογεί τις ημέρες 

της απουσίας του. 

Αν το παιδί σας υποβάλλεται σε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή έχει 

ευαισθησία σε ορισμένα φάρμακα, τροφές, κ.α., παρακαλούμε να ενημερώσετε για 

το θέμα αυτό τη νηπιαγωγό του. 

Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ωραρίου του Νηπιαγωγείου, το παιδί 

σας ασθενήσει, το προσωπικό του Νηπιαγωγείου με την πολύχρονη πείρα, θα το 

εξετάσουν, θα το φροντίσουν και άμεσα θα σας ενημερώσουν για την πορεία της 

κατάστασης του. Αν πρέπει να δοθεί κάποιο φάρμακο στο παιδί σας (αντιβιοτικό, 

αντιπυρετικό ή άλλο), και το γνωρίζετε από την προηγούμενη ημέρα, παρακαλούμε 

το φάρμακο να το τοποθετήσετε σε σακουλάκι καλά κλεισμένο και να συνοδεύεται 

με γραπτή οδηγία για τον τρόπο λήψης του από το παιδί. Απαγορεύεται να δίνονται 

οι οδηγίες λήψης του φαρμάκου προφορικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

10.1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Επειδή η σχολική επιτυχία η αποτυχία αποτελεί προϊόν αλληλεπίδρασης των 

οικογενειακών αναπαραστάσεων και της σχολικής ζωής σε μια δεδομένη στιγμή, 

γίνεται φανερό πόσο άρρηκτα στενή είναι η σχέση της οικογένειας και του 

σχολείου. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι τα πρώτα βήματα του παιδιού στο 

σχολικό περιβάλλον είναι η απαρχή για τη μετέπειτα ζωή του, θεωρούμε 

απαραίτητη την συνεργασία των γονέων καθ’ όλη την διάρκεια φοίτησης του 

παιδιού, πάντοτε με άξονα την από κοινού παιδαγωγική φιλοσοφία. Το σχολείο 

προσαρμόζεται στις ανάγκες των γονιών στο τομέα της επικοινωνίας και προσφέρει 

τη δυνατότητα συχνών επαφών μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων. Εξασφαλίζεται έτσι 

η σωστή συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και την παιδαγωγό για την ομαλή 

εκπαιδευτική και ψυχολογική εξέλιξη του παιδιού. 

Σας συνιστούμε να ανταποκρίνεστε στις προσκλήσεις του Νηπιαγωγείου και να 

συμμετέχετε στις συναντήσεις γονέων και νηπιαγωγών που οργανώνονται (ανά 

τρίμηνο περίπου) και οποίες θα σας γνωστοποιούνται έγκαιρα, με σχετικά 
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ενημερωτικά σημειώματα. Η επικοινωνία σας με τη νηπιαγωγό του παιδιού σας είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να ενημερώνεστε για την πρόοδο του. 

Εκτός από τις απογευματινές συγκεντρώσεις για τις οποίες θα ενημερώνεστε με τις 

σχετικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρόνιας, υπάρχει και η 

δυνατότητα να έχετε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία σε καθημερινό χρόνο με 

τις υπεύθυνες παιδαγωγούς κάθε τμήματος. 

Οποιαδήποτε δυσκολία υπάρχει που να αφορά στο παιδί σας μη διστάσετε να το 

συζητήσετε με το αρμόδιο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Αν κρίνετε ότι, για κάποιο σοβαρό λόγο, πρέπει εκτάκτως να συναντηθείτε με την 

νηπιαγωγό του παιδιού σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο και να 

ζητήσετε να σας οριστεί ημέρα και ώρα συνάντησης μαζί της. 

Από την πείρα μας γνωρίζουμε ότι οι επισκέψεις των γονέων, κατά τις ώρες 

λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, δε συμβάλλουν στη γρήγορη και ομαλή 

προσαρμογή του παιδιού τους στο σχολικό περιβάλλον. Σας παρακαλούμε, αν δεν 

υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, να αποφεύγετε τις επισκέψεις κατά τις ώρες λειτουργίας 

του Νηπιαγωγείου, γιατί δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά. 

Οι γονείς οφείλουν να καταβάλουν τα δίδακτρα στις καθορισμένες από το σχολείο 

προθεσμίες και τις οποίες προβλέπει ο κανονισμός αυτός, βοηθώντας έτσι στην 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

11.1 ΟΡΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Είναι δυνατή η διακίνηση μαθητή από ιδιωτικό σχολείο σε Δημόσιο ή σε άλλο 

ιδιωτικό, εφ’ όσον ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία μετεγγραφών. 

Όταν τα παιδιά εγγραφούν για φοίτηση στο σχολειό μας οι γονείς καταθέτουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και ένα ποσό προκαταβολής διδάκτρων (25% 

διδάκτρων), συμψηφιζόμενο με τα δίδακτρα  του ερχόμενου έτους. Αν οι γονείς 

αλλάξουν γνώμη το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.  

Δεν επιτρέπεται εγγραφή μαθητών περισσότερων από εκείνους που ορίζεται στην 

έκθεση καταλληλότητας και την νομοθεσία κατά τμήμα. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

 

12.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Τα δίδακτρα που καθορίζονται από τον κανονισμό αυτό, είναι ετήσια και 

υποχρεωτικά για όλα τα παιδιά που φοιτούν σε κάθε τμήμα χωριστά. Το ποσό των 

διδάκτρων για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται και δημοσιοποιείται από το μήνα 

Φεβρουάριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Εμπορίου, πριν τις 

εγγραφές του σχολικού έτους που θα φοιτήσουν τα παιδιά. Στα καθορισμένα 

δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και τα τροφεία. 

Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται ως εξής, με την εγγραφή προκαταβάλλεται το 

25% περίπου των διδάκτρων και το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 3 δόσεις 

(Οκτώβριος, Δεκέμβριος, Μάρτιος). 

Με την υπ’ αριθμ. 91648/Δ5/06 (ΦΕΚ – 1444 Β/2-10-2006) Κ.Υ.Α. ορίζεται : «Το 

προβλεπόμενο στο άρθρο 46 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α) παράβολο για τη φοίτηση 

των μαθητών στα ιδιωτικά και ξένα σχολεία, το οποίο καταβάλλεται επιπλέον των 

διδάκτρων». 

Οι υπόχρεοι στην καταβολή διδάκτρων γονείς-κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν υπόψη 

τους ότι: 

1. Η απαλλαγή από τις οικονομικές υποχρεώσεις του γονέα στο εκπαιδευτήριο 

υφίσταται εφόσον η διεύθυνση ενημερωθεί γραπτώς για τη διακοπή της παροχής 

υπηρεσιών ένα (1) μήνα πριν από την πραγματοποίηση της διακοπής. Σε 

αντίθετη περίπτωση οι σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις εξακολουθούν να 

υφίστανται απέναντι στο εκπαιδευτήριο. 

2. Το ποσό που καταβλήθηκε για την εγγραφή ή επανεγγραφή ενός μαθητή δεν 

επιστρέφεται, αν ο μαθητής δεν φοιτήσει τελικά στο Σχολείο αν οι γονείς 

αλλάξουν γνώμη. 

3. Σε περίπτωση που ένας μαθητής αποχωρήσει κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους, ο γονέας κηδεμόνας του έχει την υποχρέωση να καταβάλει τα δίδακτρα 

για τους μήνες που φοίτησε το παιδί. 

 

Στα δίδακτρα μπορεί να συμφωνηθεί μείωση όταν πρόκειται για 2 ή περισσότερα 

αδέλφια. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν γίνεται αύξηση των 

διδάκτρων. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

 

13.1 ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι γονείς με την εγγραφή του μαθητή ή με την Συμπλήρωση της Δήλωσης Συνέχισης 

Σπουδών, καλούνται να υπογράψουν Δήλωση Συναίνεσης για χρήση και προβολή 

υλικού από τη σχολική ζωή και έργα του παιδιού τους (σε έντυπη , ηχητική, οπτική 

ή video μορφή) να μπορούν να προβάλλονται σε διαφημιστικό ή άλλο υλικό 

προβολής του Σχολείου (ψηφιακό ή αναλογικό έντυπο ή ηλεκτρονικό).  Ομοίως 

καλούνται να υπογράψουν Δήλωση Συναίνεσης ώστε φωτογραφίες από τη σχολική 

ζωή και έργα του παιδιού τους (σε έντυπη , ηχητική, οπτική ή video μορφή ) να 

μπορούν να υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για εκπαιδευτικούς, επιμορφωτικούς 

και επικοινωνιακούς σκοπούς, για ενέργειες του Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή σχετιζόμενες με αυτόν ενέργειες. Η 

Δήλωση Συναίνεσης είναι προαιρετική και οι γονείς δικαιούνται να αρνηθούν.  

 

13.2 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

•  Προσωπικά στοιχεία  μαθητών/ τριών (ονοματεπώνυμο) δεν θα εμφανίζονται 

σε φωτογραφίες  

•  Προσωπικά στοιχεία (διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα) δεν θα 

αποκαλύπτονται  

•  Το Σχολείο δεν έχει δικαίωμα πώλησης τέτοιου υλικού σε τρίτο  

•  Η διάρκεια της συναίνεσης ξεπερνάει τη διάρκεια φοίτησης του μαθητή/ τριας 

που απεικονίζεται.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

13.3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να εκθέσει, φωτογραφήσει, δημοσιεύσει, 

προβάλλει καλλιτεχνικά/ μουσικά/ λογοτεχνικά ή άλλα έργα που οι μαθητές θα 

δημιουργήσουν στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων. Μετά τη λήξη της 

σχολικής χρονιάς τα έργα επιστρέφονται στους μαθητές, εκτός απ’ αυτά που έγιναν 

με ομαδική συμμετοχή των παιδιών.   

 

ΑΡΘΡΟ 14 
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14.1 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η τήρηση όλων των διατάξεων του παρόντα κανονισμού από τους: Ιδιοκτήτη, 

Διευθυντή, Νηπιαγωγούς, Διδασκάλους, Γονείς και Μαθητές αποτελεί βασική 

υποχρέωση τους. Η μη συμμόρφωση ή η παράβαση των διατάξεων του παρέχει το 

δικαίωμα στην Εποπτεύουσα Αρχή να λάβει αναγκαία μέτρα για κάθε παραβάτη. 

Ο κανονισμός αυτός δίνεται σ’ όλους τις γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών στην 

αρχή του σχολικού έτους με υπογραφή σε απόδειξη και έτσι η παραλαβή του από το 

σχολείο αποτελεί δήλωση αποδοχής των όρων από μέρους του γονέα. 

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση αυτού γνωστοποιείται με απόδειξη στο γονέα και το 

τροποιητικό ενσωματώνεται στον παρόντα κανονισμό. 

Για να έχει ισχύ ο κανονισμός αυτός πρέπει να έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (53η  

Περιφέρεια Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής) που υπάγεται το Νηπιαγωγείο, 

σύμφωνα με το Νόμο.  

 

 

                                                     Τόπος – Ημερομηνία 

 

    

     

  Ο γονιός ή κηδεμόνας                                       Η ιδιοκτήτρια - Προϊσταμένη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


