ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Το σχολικό έτος των Nηπιαγωγείων 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 κατά την οποία χορηγούνται τα αναµνηστικά στα νήπια.
Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες λήγουν την
προηγούµενη Παρασκευή. Σε κάθε περίπτωση οι ηµέρες έναρξης και λήξης καθορίζονται απο τις
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Ι. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
² Τα παιδιά πρέπει µέχρι τις 8:30 να έχουν έρθει στο σχολείο, έτσι ώστε να παρακολουθούν
ολοκληρωµένα το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της ηµέρας καθώς να προλαβαίνουν το πρωινό
τους το οποίο σερβίρεται µέχρι τις 9.00 το αργότερο. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα
πρέπει να έχετε φροντίσει να πάρει το πρωινό του στο σπίτι.
ΙΙ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Το ωράριο του Νηπιαγωγείου είναι 8.30π.µ. – 14.30 µ.µ. Παρακαλούµε να τηρούνται οι ώρες
αναχώρησης των παιδιών. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν του ωραρίου του σχολείου,
δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα τόσο στα παιδιά όσο και στις νηπιαγωγούς.
² Στην περίπτωση που το παιδί χρησιµοποιεί σχολικό, οι γονείς οφείλουν να έχουν το παιδί
έτοιµο στη πόρτα πέντε λεπτά νωρίτερα απο την προγραµµατισµένη ώρα. Η αναµονή του
σχολικού δηµιουργεί προβλήµατα. Επισης, παρακαλούµε τους γονείς εαν κάποιο πρωινό
δεν χρειάζονται το σχολικό , να µας ενηµερώνουν τουλάχιστον µισή ώρα νωρίτερα και
τουλάχιστον µία ώρα νωρίτερα για το µεσηµεριανό σχολικό.
Οι γονείς οφείλουν να ενηµερώνουν εγκαίρως το σχολείο στην περίπτωση που αλλάζει
(έστω και προσωρινά) ο τόπος παραλαβής ή παράδοσης του παιδιού , ώστε να γίνεται το
καλύτερο δυνατό από πλευράς του σχολείου για την εξυπηρέτηση των γονέων και των
παιδιών.
Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης του σχολικού λεωφορείου ή άλλου κωλύµατος στις
µεταφορές που δεν µπορεί να προβλεφθεί έγκαιρα, το σχολείο δύναται να προβεί σε
προσωρινή αντικατάσταση του οχήµατος από άλλο αντίστοιχο. Το ίδιο θα συµβεί και στην
περίπτωση κωλύµατος του οδηγού, οπότε προβλέπεται αντικατάσταση του συνήθους
οδηγού απο άλλον επαγγελµατία οδηγό, µε τον οποίο συνεργάζεται το Σχολείο.
² Το ωράριο λειτουργίας ενδέχεται να τροποποιηθεί σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών. Οι
γονείς θα ενηµερώνονται εγκαίρως για κάθε τροποποίηση.
² Μετά το σχόλασµα, παρακαλούνται οι γονείς να µην παραµένουν στον χώρο του σχολείου
είτε στην τάξη είτε στον κήπο του σχολείου µας. Στην πρώτη περίπτωση αποσπάται η
προσοχή των εκπαιδευτικών µας, οι οποίες φροντίζουν τα υπόλοιπα παιδιά αλλά και τα ίδια
τα παιδιά αναστατώνονται. Καθώς και στη δεύτερη περίπτωση, δεν θα πρέπει το παιδί να
µπερδέψει τη διαδικασία του ελεύθερου παιχνιδιού στην παιδική χαρά µε τη διαδικασία του
παιχνιδιού στο σχολείο.
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΟ
² Τα παιδιά πρέπει να τα παραλαµβάνουν άτοµα της οικογένειας τους (γονείς, παππούς-

γιαγιά) ή από οποιονδήποτε τρίτο µας έχει εγγράφως δηλώσει ο γονέας/κηδεµόνας του, τον
οποίον , καλό θα ήταν να γνωρίζουµε κι εµείς προσωπικά. Η παραλαβή του παιδιού από

τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να γίνεται πάντα µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας
του παραλήπτη ενηλίκου.
ΙV. ΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. Η ανελλιπής φοίτησης του παιδιού
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οµαλή προσαρµογή του στο σχολικό περιβάλλον και
την περαιτέρω πρόοδο και προαγωγή του στο Δηµοτικό.
Για την ασφάλεια του παιδιού αλλά και των λοιπών µελών της εκπαιδευτικής και
µαθητικής κοινότητας, θα πρέπει να γνωρ΄ζιουµε τον λόγο απουσίας του παιδιού, καθε
φορά που εκείνο απουσιάζει. Εάν ο λόγος απουσίας του είναι ασθένεια, η επάνοδος του
παιδιού θα πρέπει να συνοδεύεται απο ιατρική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού.
V. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΣΕΙΣ-ΑΛΕΡΓΙΕΣ-ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
² Με το ξεκίνηµα της σχολικής χρονιάς οι ιώσεις θα κάνουν την εµφάνιση τους στο Σχολείο ,

όπως άλλωστε και σε όλους τους χώρους που υπάρχουν οµάδες ανθρώπων. Η παρουσία
τους δεν χρειάζεται να µας τροµάζει, πόσο µάλλον να µας πανικοβάλλει.
Το Σχολείο οφείλει να ενηµερώσει τους γονείς µόλις γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει κάποια
ίωση ή παιδική ασθένεια και κατά προτεραιότητα ενηµερώνονται οι ευπαθείς οµάδες
(εγκυµονούσες µαµάδες, οικογένειες που έχουν βρέφη), ή όποια οικογένεια, για δικό της
λόγο, χρειάζεται άµεση ενηµέρωση.
Οι γονείς από τη δική τους πλευρά οφείλουν να ενηµερώνουν άµεσα το Σχολείο για τα
παιδιά, όταν αυτά νοσούν.
Απαγορεύεται να έρχονται τα παιδιά άρρωστα στο Σχολείο και επιβάλλεται να παραµένουν
στο σπίτι µέχρι να αναρρώσουν πλήρως. Τα άρρωστα παιδιά χρειάζονται την ηρεµία και τη
φροντίδα του σπιτιού τους. Τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου δεν χρειάζονται τους ιούς και
τα µικρόβια που κουβαλάει ένα άρρωστο παιδί. Ταυτόχρονα γίνεται εξαιρετικά δύσκολο το
έργο των νηπιαγωγών, καθώς θα πρέπει να φροντίζουν τα άρρωστα παιδιά εις βάρος των
υπολοίπων. Το σχολείο δεν µπορεί να είναι αναρρωτήριο. Όταν ενηµερώνεστε από το ιατρείο
για εµπύρετο ή άλλο νόσηµα, το οποίο καθιστά απαραίτητη την αποχώρηση του παιδιού από το
σχολείο, θερµή παράκληση, να γίνεται µε Ιδιωτικό Μέσο.
² Οι γονείς οφείλουν να ενηµερώσουν το Σχολείο για οποιαδήποτε ασθένεια ή αλλεργία έχει

το παιδί. Είναι ευθύνη δική τους να γνωστοποιήσουν στις παιδαγωγούς τις ιδιαίτερες
ανάγκες που έχει το παιδί και πολύ σηµαντικό για την ασφάλειά του.
VI. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΛΛΑΞΙΕΣ-ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
² Τα παιδιά πρέπει να έχουν µαζί τους µία εφεδρική αλλαξιά (ρούχα εποχής). Τα παιδιά θα
πρέπει να φορούν ρούχα τα οποία να µπορούν να λερώσουν κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής µας διαδικασίας µε υλικά που χρησιµοποιούν. Συνίσταται τα ρούχα αυτά να
τα ορίσετε ως ρούχα σχολείου. Τα παιδιά είναι αυτονόητο ότι θα λερωθούν.
² Στα πράγµατα των παιδιών (µπουφάν, τσάντα, καπέλα) θα πρέπει να υπάρχει το όνοµά

τους. Έτσι είµαστε σίγουροι ότι τα παιδιά φεύγουν µε τα δικά τους πράγµατα και όχι µε
ξένα. Σε περίπτωση που το παιδί έρθει στο σπίτι µε κάποιο ξένο αντικείµενο, παρακαλούµε
να επιστρέφεται αµέσως. Εάν δεν φέρουν τα αντικείµενα το όνοµα των παιδιών, το σχολείο
δεν φέρει καµία ευθύνη.
² Τα παιδιά πρέπει να έχουν στο Σχολείο µια οδοντόβουρτσα µε καπάκι για το καθηµερινό

βούρτσισµα των δοντιών τους

VII. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΑΡΓΙΕΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ακολουθούµε είναι σύµφωνο µε τους νόµους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, αλλά και σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της εποχής µας,

ώστε να παρέχεται ποιοτική και άρτια διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση, µε στόχο την
ολοκληρωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι γονείς ενθαρρύνονται να ανατρέξουν στα ενηµερωτικά έντυπα
και στην ιστοσελίδα του σχολείου µας.
Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων συµπληρώνεται µε µία σειρά εκπαιδευτικών και
ψυχαγωγικών εκδροµών και επισκέψεων σε µουσεία, θέατρα, πολυχώρους και εκδηλώσεις
εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, αντίστοιχα µε την ηλικία των παιδιών .
Για τη συµµετοχή του παιδιού στις εκδηλώσεις και εκδροµές απαιτείται η συναίνεση του γονέα
και σε ορισµένες περιπτώσεις η προκαταβολή αντιτίµου που θα αποδίδεται στον διοργανωτή της
εκδήλωσης (λ.χ παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων). Το σχολείο δεν αποκοµίζει κανένα
οικονοµικό ώφελος από τα αντίτιµα αυτά. Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου
τύπου, καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις, αποτελούν µέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν
στην πραγµατοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι µαθητές καλό θα ήταν να µην
απουσιάζουν από αυτές, αν δεν έχουν σοβαρό λόγο.
² Σε κάθε έξοδο των παιδιών από το Σχολείο είναι απαραίτητο το παιδί να φοράει τη

φόρµα του σχολείου.
Το σχολείο λειτουργεί σε όλες τις εργάσιµες ηµέρες του σχολικού έτους.
Τα Νηπιαγωγεία ΔΕΝ λειτουργούν κατά τις επίσηµες αργίες των Δηµοσίων Υπηρεσιών και
ειδικότερα:
1. α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές
β. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή)
γ. Τη 17η Νοεµβρίου, ηµέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του
Πολυτεχνείου, σε όλα τα Νηπιαγωγεία, µέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει
µέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Όταν η 17η Νοεµβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι
εκδηλώσεις γίνονται την προηγούµενη Παρασκευή.
δ. Από 24 Δεκεµβρίου µέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων). Ωστόσο, υπο
προύποθέσεις, τις ηµέρες ανάµεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, όπως και κατά τη
διάρκεια της Μεγάλης Εβδοµάδας την περίοδο του Πάσχα, στο Σχολείο διεξάγονται οµαδο συνεργατικές δράσεις και δηµιουργικά παιγνίδια, ανάλογα µε το πνεύµα των ηµερών.
ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ηµέρα αυτή το διδακτικό προσωπικό
παίρνει µέρος στον εκκλησιασµό και στις σχετικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της
περιοχής, αν και εφόσον οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας µε ανάλογη εγκύκλιο.
στ. Την Καθαρή Δευτέρα
ζ. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή) και την ηµέρα του πολιούχου αγίου της έδρας του σχολείου,
αν και εφόσον οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας µε ανάλογη εγκύκλιο.
η. Από τη Μ. Δευτέρα µέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίµου (διακοπές Πάσχα),
θ. Την 1η Μαΐου
α.Την εορτή του Αγίου Πνεύµατος
ια. Από 22 Ιουνίου µέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)

Σε περίπτωση διεξαγωγής εθνικών , περιφερειακών εκλογων , δηµοψηφισµάτων κλπ κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους, το Σχολείο ενηµερώνει εγκαίρως τους γονείς σχετικά µε τις
ηµέρες κατά τις οποίες ενδέχεται να παραµείνει κλειστό.

VIII. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ του Νηπιαγωγείου
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Α/ Στο Νηπιαγωγείο, εκτός απο τη Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς απασχολούνται ή
συνεργάζονται µε αυτό και άλλες ειδικότητες. Ειδικότερα:
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
² H ψυχολόγος συνεργάζεται µε τις νηπιαγωγούς και τους γονείς των παιδιών είτε κατόπιν
αιτήµατος του γονέα είτε µέσα από την παρατήρηση των παιδιών στις τάξεις του. Εάν
παρατηρηθεί δυσκολία, ενηµερώνονται οι γονείς και εάν χρειαστεί παραπέµπονται για
αξιολόγηση σε παιδοψυχίατρο ή αναπτυξιολόγο ( κυρίως δηµόσιου τοµέα).
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
² Η λογοθεραπεύτρια αξιολογεί τα παιδιά 2 φορές µέσα στη σχολική χρονιά. Αν διαπιστωθεί
δυσκολία στον λόγο και στη γενικότερη επικοινωνία κάποιου παιδιού, τότε γίνεται
παραποµπή για θεραπευτικές συνεδρίες εκτός Σταθµού.
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
² Η παιδίατρος επισκέπτεται 1 φορά το µήνα το σχολείο µας και αντιστοιχεί µια εξέταση για
κάθε παιδάκι. Οι επισκέψεις της παιδιάτρου έχουν τυπικό χαρακτήρα και σε καµία
περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν τον θεράποντα παιδίατρο του κάθε παιδιού, ο
οποίος και έχει την ευθύνη για την πρόληψη – διάγνωση και θεραπεία του κάθε παιδιού. Η
εξέταση των παιδιών, που περιλαµβάνει τον απλό παιδιατρικό έλεγχο, γίνεται πάντα
παρουσία και ενός εκπαιδευτικού.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
² Κατά καιρούς στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σκοπών και πρακτικής άσκησης, επισκέπτονται
τον Παιδικό Σταθµό τελειόφοιτοι παιδαγωγικών και βρεφονηπιακών τµηµάτων ΤΕΙ ή ΑΕΙ
και παρακολουθούν το ηµερήσιο πρόγραµµα. Τα πρόσωπα αυτά φέρουν τις πιστοποιήσεις
φοίτησής τους, καθώς και ό,τι άλλο ο νόµος απαιτεί για την ολιγοήµερη παρουσία τους
εντός του Παιδικού Σταθµού. Δεν τους γνωστοποιούνται προσωπικά δεδοµένα παιδιών ή
γονέων.
Όποιος γονιός, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιθυµεί να παρακολουθείται /εξετάζεται το παιδί του
από τις ειδικότητες του λογοθεραπευτή και του παιδιάτρου, παρακαλούµε να το δηλώσει
εγγράφως στη γραµµατεία του σχολείου µας.
Β/ Οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του Νηπιαγωγείου συνεισφέρουν στη δηµιουργία
ήρεµου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίµατος στο σχολείο. Οι µεταξύ τους σχέσεις, καθώς και
οι σχέσεις τους µε την προϊσταµένη του Νηπιαγωγείου, είναι σχέσεις αµοιβαίου σεβασµού,
συναδελφικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας.
* Τηρούν εχεµύθεια σε ό,τι αφορά την πορεία κάποιων µαθητών και ιδιαίτερα για θέµατα που
θεωρούνται προσωπικά δεδοµένα. Επικοινωνούν µε τους γονείς όταν απουσιάζει ο µαθητής πλέον
των τριών (3) ηµερών και δεν έχουν ενηµερωθεί για την αιτία της απουσίας.
* Αντιµετωπίζουν τους γονείς/κηδεµόνες των παιδιών ως συνεργάτες, αρωγούς στο έργο τους για
την καλύτερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ακούν µε σεβασµό τους όποιους προβληµατισµούς
τους και προσπαθούν να δώσουν λύσεις ως ειδικοί του χώρου, οι οποίες θα βελτιώσουν τις
γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες των παιδιών.
* Σε περίπτωση που η συµπεριφορά (γνωστική, κινητική, κοινωνική, συναισθηµατική,
προβλήµατα λόγου) των νηπίων χρήζει διάγνωσης/ υποστήριξης από ειδικούς επιστήµονες, οι
εκπαιδευτικοί κατευθύνουν/συµβουλεύουν τους γονείς/κηδεµόνες για την καλύτερη και
αποτελεσµατικότερη παροχή βοήθειας προς αυτούς..

Γ/ Οι γονείς/κηδεµόνες µπορούν και πρέπει να ενηµερώνονται τακτικά για την πρόοδο
και συµπεριφορά του παιδιού τους από τη νηπιαγωγό της τάξης. Για το λόγο αυτό οι συναντήσεις
γονέων και εκπαιδευτικών θα είναι τακτικές , εκτός διδακτικού ωραρίου αλλά εντός ωραρίου
εκπαιδευτικού
Οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που δηµοσιεύονται στη σχολική
ιστοσελίδα και τις ανακοινώσεις που µεταφέρουν οι µαθητές.
Σε περίπτωση διαζευγµένων γονέων, πρέπει το Νηπιαγωγείο να γνωρίζει ποιος από τους δυο
γονείς έχει την επιµέλεια.
Οφείλουν να γνωστοποιούν εµπιστευτικά στη νηπιαγωγό της τάξης και στην προϊσταµένη κάθε
ιδιαιτερότητα που αφορά στη σωµατική και ψυχική υγεία του µαθητή, αλλά και οποιαδήποτε
αλλαγή στη ζωή του παιδιού (π.χ. διαζύγιο, νέο µωρό κ.λπ.), προκειµένου η νηπιαγωγός να
γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες και τις αδυναµίες του και να δουλέψει πάνω σ’ αυτές.
Σε περίπτωση απουσίας µαθητή, ιδιαίτερα µακροχρόνιας ή επαναλαµβανόµενης, είναι απαραίτητο
να ενηµερώνεται έγκαιρα το σχολείο..
Προσκοµίζουν στο σχολείο τους αριθµούς τηλεφώνων τους για άµεση επικοινωνία µαζί τους και
ενηµερώνουν το σχολείο για κάθε αλλαγή του αριθµού τηλεφώνου τους.
Σε περίπτωση που ένας µαθητής, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο σχολείο, δηλώσει
αδιαθεσία, αµέσως ενηµερώνεται τηλεφωνικά από τη νηπιαγωγό ή την προϊσταµένη του
σχολείου, ο γονέας/κηδεµόνας του για την άµεση προσέλευσή του στο σχολείο και την παραλαβή
του παιδιού του.
Οι γονείς/κηδεµόνες των µαθητών θα πρέπει να προσκοµίζουν έγκαιρα τα διάφορα έγγραφα (π.χ.
Α.Δ.Υ.Μ., Βιβλιάρια Εµβολίων, Υπεύθυνες Δηλώσεις, κ.ά.) που τους ζητούνται από το σχολείο.
Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωµα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιµωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ
στον χώρο του σχολείου. Όταν κάποιος µαθητής δηµιουργεί πρόβληµα πρέπει να το συζητούν
πρώτα µε την υπεύθυνη νηπιαγωγό και στη συνέχεια – αν δεν επιλυθεί- µε την Προϊσταµένη.
Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι που δυσαρεστεί, προβληµατίζει ή ενοχλεί τους γονείς σε σχολικό
επίπεδο, θα πρέπει να το συζητούν µε την υπεύθυνη νηπιαγωγό και την Προϊσταµένη.
Δ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
² Οι ώρες που µπορείτε να επικοινωνείτε προσωπικά µε τις Νηπιαγωγούς είναι κατόπιν

επικοινωνίας µε τη γραµµατεία του σχολείου µας , αφήνοντας το µήνυµα σας. Όταν θα
κρίνεται ασφαλές για τα παιδιά από το σχολείο να αποχωρήσει η νηπιαγωγός από την τάξη
της, θα επικοινωνεί µαζί σας το γρηγορότερο δυνατό. Αλλιώς τα µηνύµατα σας θα τα αφήνετε
στη γραµµατεία µας και θα τα επικοινωνούµε στις τάξεις.

² Ε/ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ
² Κάθε φορά που η τάξη ξεκινά κάποιο καινούργιο project, οι γονείς καλούνται να

ενηµερωθούν για τα ερευνητικά θέµατα που απασχολούν την περίοδο εκείνη την τάξη του
παιδιού τους. Πληροφορούνται από τις παιδαγωγούς τους εκπαιδευτικούς στόχους που
µπορούν να επιτευχθούν µέσω του συγκεκριµένου project και συµβάλλουν και οι ίδιοι µε
ιδέες που στοχεύουν να βοηθήσουν την τάξη στην έρευνά της.
ΣΤ/ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

² Η ενηµέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών γίνεται τόσο µε οµαδικό όσο και

µε ατοµικό τρόπο. Θα ενηµερωθείτε µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου για τις οµαδικές και
ατοµικές συναντήσεις κάθε τριµήνου.
ΙΧ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Το Σχολείο επεξεργάζεται τα δεδοµένα που εσείς οι ίδιοι µας παρέχετε είτε άµεσα είτε απο τις
διάφορες δράσεις του σχολείου και της σχολικής ζωής, στο πλαίσιο της µεταξύ µας σύµβασης.
Τα προσωπικά δεδοµένα που µας παρέχετε είτε για την εκπλήρωση της µεταξύ µας σύµβασης
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης , είτε γιατί ο νόµος το απαιτεί είναι , ιδίως το ονοµατεπώνυµο,
πατρώνυµό σας, το email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, Διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελµατικής έδρας,
φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ), λογαριασµούς τραπέζης (σε περίπτωσης λ.χ επιστροφής διδάκτρων),
το ονοµατεπώνυµο και ηµεροµηνία γέννησης του παιδιού σας ή το ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο
επικοινωνίας των προσώπων στα οποία εσείς έχετε αναθέσει την παραλαβή την φροντίδα του
παιδιού (λ.χ στοιχεία παππούδων-γιαγιάδων) κλπ Μέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του σχολείου δεν
σας ζητούµε να µας δώσετε στοιχεία σας, εκτός και αν πρόκειται για τη συµπλήρωση αιτήσεων ή τη
φόρµα επικοινωνίας ενδιαφέροντος.
Σε κάθε περίπτωση, τα δεδοµένα που συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε περιορίζονται στα
ελάχιστα απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της σύµβασης µαζί σας και των συναφών
µε αυτή σκοπών, καθώς και των σκοπών των νόµων που διέπουν τους λόγους συλλογής και
επεξεργασίας.
Οι λόγοι που επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα αυτά είναι α) η µεταξύ µας σύµβαση, β) λόγοι
ασφάλειας του παιδιού σας, ώστε να µπορούµε άµεσα να επικοινωνούµε µαζί σας, ή να του
παράσχουµε άµεση ιατρική βοήθεια, εφόσον παραστεί άµεση ανάγκη γ) η φορολογική νοµοθεσία.
Όλα τα παραπάνω αρχεία φροντίζουµε να τα επικαιροποιούµε και να τα ελέγχουµε σε τακτά
χρονικά διαστήµατα (λχ όταν αποχωρεί ένας µαθητής από το σχολείο ).
Επιπλέον, όλα τα δεδοµένα που συλλέγονται ηλεκτρονικά και γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας
σε ηλεκτρονική µορφή κωδικοποιούνται , ώστε να εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη ασφάλειά τους
από κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Κάθε δε, χρήστης των δεδοµένων αυτών (υπάλληλοισυνεργάτες), χρησιµοποιεί κωδικούς πρόσβασης στα δεδοµένα που επεξεργάζονται. Τα δεδοµένα
που φυλάσσονται σε φυσικά αρχεία είναι επίσης προστατευµένα από παρεµβάσεις µη
εξουσιοδοτηµένων προσώπων.
Τα δεδοµένα αυτά , και ιδίως των παιδιών, ενδέχεται να τα κοινοποιούµε σε συνεργάτες µας για
την προώθηση των δράσεων του Σχολείου µας ή για την ασφάλεια και προστασία της υγείας και
της ζωής των παιδιών σας (λ.χ στους συνεργαζόµενους φωτογράφους που καλύπτουν τις διάφορες
δράσεις και εκδηλώσεις του σχολείου, στους συνεργάτες µας για τη διαχείριση των ιστοσελίδων
και των σελίδων των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, στον παιδίατρο που επισκέπτεται το σχολείο,
στο νοσοκοµειακό ίδρυµα που τυχόν µεταφερθεί το παιδί σε περίπτωση ατυχήµατος κλπ ).
Τα δεδοµένα αυτά τα επεξεργαζόµαστε για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η µεταξύ µας σύµβαση
και οι νοµικές αξιώσεις µας από αυτή.
Ωστόσο, έχετε δικαίωµα να ενηµερώνεστε για το ποιά δεδοµένα σας επεξεργαζόµαστε, έχετε
δικαίωµα να ζητάτε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους , εφόσον πληρούνται οι προύποθέσεις του
GDPR, να ζητάτε τον περιορισµό της επεξεργασίας, εφόσον (α) όταν αµφισβητείτε την ακρίβεια
των προσωπικών δεδοµένων και µέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή
προσωπικών δεδοµένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισµό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα
προσωπικά δεδοµένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο
απαραίτητα για τη θεµελίωση, άσκηση, υποστήριξη νοµικών αξιώσεων, και (δ) όταν

εναντιώνεστε στην επεξεργασία και µέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόµιµοι λόγοι που
µας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
Επίσης, έχετε το δικαίωµα να εναντιώνεστε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας
διαφηµιστικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ ή να ανακαλέσετε τη
συναίνεσή σας ελεύθερα χωρίς να θιγεί η νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεσή σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας µπορείτε
να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210-6611793 ή να µας αποστείλετε ηλεκτρονικό µήνυµα. Τέλος,
έχετε δικαίωµα να µεταφέρετε τα δεδοµένα σας σε άλλο σχολείο (εφόσον έχετε άρει τη συναίνεσή
σας ή έχει παύσει η µεταξύ µας συνεργασία, µε τις προϋποθέσεις του Κανονισµού) καθώς και να
καταγγείλετε κάποια παράβαση που διαπιστώνετε σχετικά µε τα παραπάνω στην Αρχή
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210
6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: contact@dpa.gr.
² Για δική σας προστασία και προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν µπορούµε να δίνουµε

προσωπικά στοιχεία των γονέων σε άλλους γονείς συµµαθητών του παιδιού σας
(τηλέφωνα, e-mail, διευθύνσεις κλπ). Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε µε
συµµαθητές των παιδιών σας, µπορείτε να στέλνετε τη δική σας πρόσκληση µε τα στοιχεία
σας κι εµείς να τα δίνουµε στον γονιό που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσει µαζί σας.
² Επίσης, το Σχολείο δεν δίδει προσωπικά δεδοµένα παιδιών σε κανέναν τρίτο που δεν
σχετίζεται µε το σχολείο ή τους σκοπούς της σύµβασής µας, εκτός και αν το επιβάλλει ο
νόµος ή οι δικαστικές/εισαγγελικές αρχές.
Ειδικά για τη χρήση φωτογραφικού υλικού,
επειδή το σχολείο αποτελεί έναν απο τους πιο βασικούς χώρους δηµιουργίας αναµνήσεων
τόσο για εσάς όσο και για τα παιδιά, οι δράσεις , εκδηλώσεις, γιορτές, εκδροµές ενδέχεται να
απαθανατίζονται (φωτογραφίες και βιντεο) για αρχειακούς λόγους, ώστε να µπορούν να
λαµβάνουν τα αντίγραφα και οι γονείς. Μέρος του υλικού αυτού, κατόπιν επιλογής και
ειδικής επεξεργασίας προσώπων ενδέχεται να αναρτηθεί στο site του Σχολείου και των
Εκπαιδευτηρίων «ο Πλάτων» και να δηµοσιευθεί στις επίσηµες σελίδες του Σχολείου στα
κοινωνικά δίκτυα. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν επιθυµούν τη διακριτή προβολή των
παιδιών τους στους ειδικούς χώρους του site και στις σελίδες των social media,
παρακαλούνται να το δηλώσουν εγγράφως στη γραµµατεία του Σχολείου.
Χ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Α/ ΕΝΤΥΠΟ «ΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ»
² Παρακαλούµε, να συµπληρώσετε όλα τα πεδία του εντύπου και να το παραδώσετε στις
Νηπιαγωγούς- Παιδαγωγούς, εντός της πρώτης εβδοµάδας του σχολείου.

Β/ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
1) Να φέρνουν µαζί τους τα παιδιά παιχνίδια ή τιµαλφή
2) Να φοράτε στα παιδιά σας τιράντες, παραµάνες, σταυρουδάκια και κολιέ.
3)Γλυκά, καραµέλες, τσίχλες, ξηροί καρποί δεν επιτρέπονται στο Νηπιαγωγείο.
Παρακαλούµε να ελέγχετε τις τσέπες των παιδιών σας προτού φύγουν από το σπίτι.
Γ/ Για κάθε ζήτηµα που χρήζει επικοινωνίας, το Σχολείο ενηµερώνει δια ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή µε κάθε πρόσφορο µέσο τους γονείς.
Δ/ Με τη φοίτηση του παιδιού στο Σχολείο γίνεται αποδεκτός και ο παρόν κανονισµός από
τους γονείς/κηδεµόνες.
Ε/ Το ποσό των διδάκτρων αφορά τη συνολική φοίτηση του παιδιού για όλη τη χρονιά. Η
απουσία του παιδιού από το Νηπιαγωγείο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, δεν συνεπάγεται
έκπτωση στα συµφωνηθέντα δίδακτρα, ούτε δικαιολογεί µείωση του ποσού των
διδάκτρων µεταγενέστερα.
ΣΤ/ για κάθε αλλαγή στον παρόντα κανονισµό οι γονείς θα ενηµερώνονται εγκαίρως.

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

