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1ο ΘΕΜΑ: «Ευχές με την Έναρξη της Νέας Σχολικής Χρονιάς». 
Αγαπητές/τοί συναδέλφισσες/φοι, 
Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θέλω να ευχηθώ σε όλες/όλους 
σας υγεία και καλή δύναμη στο εκπαιδευτικό σας έργο.  
 
2ο ΘΕΜΑ: «Οδηγίες με την Έναρξη της Νέας Σχολικής Χρονιάς». 
Ωράριο Νηπιαγωγείων. 
ΣΧΕΤ. : Α.Π. 140510/Δ1/1-9-2016/ΥΠ.Π.Ε.Θ./Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ. Ε. 
Το ωράριο του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος και του προαιρετικού ολοήμερου 
προγράμματος του ενιαίου τύπου Νηπιαγωγείου ορίζεται από την πιο πάνω εγκύκλιο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που σας έχει κοινοποιηθεί. 
 
Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών έχει ως εξής: 
Υποχρεωτικό με πρόωρη υποδοχή: 7.45-12.10 (συμπεριλαμβάνεται η εφημερία 11.50-
12.10) 
Υποχρεωτικό: 8.20-13.00 (συμπεριλαμβάνεται η προσέλευση των παιδιών) 
Προαιρετικό ολοήμερο: 11.50-16.00 (συμπεριλαμβάνεται η εφημερία 11.50-12.10) 
 
Το υπαλληλικό ωράριο των νηπιαγωγών αντιστοιχεί σε έξι ώρες και με βάση την ώρα 
προσέλευσης για το υποχρεωτικό πρόγραμμα και την ώρα αποχώρησης για το 
προαιρετικό πρόγραμμα  προσδιορίζεται: 
Υποχρεωτικό με πρόωρη υποδοχή: 7.45-13.45 
Υποχρεωτικό : 8.20-14.20 
Προαιρετικό ολοήμερο: 10.00-16.00 
 
Παρακαλούνται οι Προϊσταμένες/οι των Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν τους γονείς 
που έχουν επιλέξει το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα αν επιθυμούν τη δημιουργία 
πρωινής-προαιρετικής ζώνης κατά την οποία τα παιδιά που το δήλωσαν θα 
προσέρχονται από τις 7:45΄ έως τις 7:55΄. Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 
νηπίων και προνηπίων για τη δημιουργία της συγκεκριμένης ζώνης. Η/Ο κάθε 
εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το τμήμα που του/της αντιστοιχεί για όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους. 
 



Φοίτηση νηπίων. 
ΣΧΕΤ.: Ν. 3518, άρθρο 73 (ΦΕΚ272/21-12-06 τ. Α’). 
Κατά την εγγραφή των νηπίων στο Νηπιαγωγείο είναι σημαντικό να τονιστεί στους 
γονείς ότι η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Ζήτημα προαιρετικότητας τίθεται μόνο ως 
προς την αρχική επιλογή των γονέων των προνηπίων να εγγράψουν τα παιδιά τους στο 
Νηπιαγωγείο και όχι σχετικά με την αδιάλειπτη φοίτησή τους σε αυτό. Όλα τα 
νηπιαγωγεία θα πρέπει να τηρούν το “Παρουσιολόγιο Νηπίων”. 
 
Περίοδος προσαρμογής. 
ΣΧΕΤ. : Α.Π. Φ.3/915/93640/Γ1/3-8-2009 /ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δ/νση Σπουδών Π.Ε./Τμήμα 

Α΄. 
Σύμφωνα με το πιο πάνω σχετικό δε θα υπάρχει περίοδος προσαρμογής για τα παιδιά 
του Νηπιαγωγείου. Τα παιδιά που για πρώτη φορά εντάσσονται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία θα αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα ανάλογα με τη δυσκολία που έχουν να 
προσαρμοστούν στο ωράριο του Νηπιαγωγείου. 
 
Κατανομή τμημάτων 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας, όπως την ανάγκη που έχουν για συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα 
σχετικά με τη σύνθεση της ευρύτερης ομάδας, φροντίζουμε τα παιδιά που θα 
παραμένουν μέχρι τις 16.00΄ να βρίσκονται στο ίδιο τμήμα. Αυτό διευκολύνει 
αρχικά την κοινωνικοποίηση των παιδιών καθώς αυτά που θα παραμένουν στο 
προαιρετικό πρόγραμμα του Ολοημέρου θα παραμένουν μαζί από την έναρξη έως τη 
λήξη του προγράμματος καθώς και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών της πρωινής και 
της απογευματινής βάρδιας. Τα κριτήρια επομένως που μπορεί να λάβει ο Σύλλογος 
Διδασκόντων για την κατανομή των τμημάτων μπορεί να έχει ως εξής: 

• Επιλογή προαιρετικού ή μόνο υποχρεωτικού. 
• Επιλογή πρόωρης υποδοχής (ειδικά αν υπάρχουν δύο προαιρετικά τμήματα) 
• Ηλικία. 
• Φύλο. 
• Ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 
Η κατανομή των εκπαιδευτικών στα τμήματα γίνεται, αφού έχει συμπληρωθεί το 
προσωπικό των σχολικών μονάδων (αναπληρωτές και μόνιμοι) με απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων. 

 
Συνεργασία διδακτικού προσωπικού. 
Κατά τη συνεδρίαση του διδακτικού προσωπικού στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα 
γίνει κατανομή τμημάτων, κατανομή των αρμοδιοτήτων και προγραμματισμός του 
εκπαιδευτικού έργου για το πρώτο τρίμηνο και καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας 
με τους γονείς. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του υποχρεωτικού και του προαιρετικού 
τμήματος καλό είναι να έχουν συνεργασία ως προς τους κανόνες που θα ακολουθηθούν 
σε σχέση με τη συμπεριφορά των παιδιών, την οργάνωση του χώρου σε γωνιές και τον 
τρόπο χρήσης του εκπαιδευτικού υλικoύ και γενικότερα θέματα που αφορούν τη 
διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών - Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου. 
Το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου ορίζεται από: 
1. Το Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 304/13-

03-2003 και 
2. Τον Οδηγό Νηπιαγωγού που αποτελεί ένα εργαλείο θεωρητικής και μεθοδολογικής 

υποστήριξης του εκπαιδευτικού μας έργου. 



Κάθε Παρασκευή μπορούν να συζητούν σε κοινή συνάντηση οι εκπαιδευτικοί του 
υποχρεωτικού και του προαιρετικού προγράμματος το περιεχόμενο των 
δραστηριοτήτων της επόμενης εβδομάδας το οποίο και θα καταγράφουν. Με αυτό τον 
τρόπο διασφαλίζουμε τη συνέχεια του προγράμματος για τα παιδιά που παραμένουν 
από το πρωί έως τις 16.00.  
Οι δραστηριότητες που αφορούν τις μαθησιακές περιοχές του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 
αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν να 
λάβουν τη μορφή Σχεδίου Εργασίας, θεματικής προσέγγισης ή/και διαθεματικών 
οργανωμένων δραστηριοτήτων. Το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει 
πρωτεύονται ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, 
μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος 
λαμβάνουμε υπόψη την πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης εφαρμόζεται με 
ευέλικτο τρόπο δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 
μαθητών. 
Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον 
προγραμματισμό του έργου τους δράσεις για την πρόληψη της σχολικής βίας και του 
εκφοβισμού (σχετική εγκύκλιος Α.Π. Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014) και την ομαλή 
μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. 
 
Ετήσιος και Τριμηνιαίος Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου. 
ΣΧΕΤ.: Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (αρθ.39/Α/1). 

Π.Δ.200/98 (αρθ.9). 
Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ο Σύλλογος Διδασκόντων της κάθε σχολικής μονάδας 
συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και στην αρχή κάθε 
τριμήνου τον τριμηνιαίο προγραμματισμό. Οι συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται για 
τον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου καταγράφονται 
στο Βιβλίο Πράξεων του Διδακτικού προσωπικού. 
 
Φάκελος Εργασιών και Ατομικός Φάκελος Νηπίου. 
Ο φάκελος εργασιών αναφέρεται στο φάκελο που περιέχει το σύνολο των εργασιών του 
κάθε παιδιού και είναι οργανωμένος διαθεματικά (ανά θεματική προσέγγιση ή σχέδιο 
εργασίας). Κάθε θέμα ή σχέδιο εργασίας θα πρέπει να περιέχει ένα ιστόγραμμα με το 
περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που δουλεύτηκαν ανά μαθησιακό τομέα. Ο Ατομικός 
Φάκελος Νηπίου (portfolio) περιέχει επιλεγμένα δείγματα εργασιών του κάθε παιδιού 
τα οποία έχουν αναλυθεί από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό και στόχο έχουν την 
συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης του παιδιού. Ο ατομικός φάκελος μπορεί να 
οργανωθεί σε αναπτυξιακούς τομείς όπως: 
Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, 
Γλωσσική ανάπτυξη, 
Ανάπτυξη λογικομαθηματικής σκέψης, νοητικών τάσεων και δεξιοτήτων, 
Ανάπτυξη Δημιουργικής έκφρασης, 
Σωματική ανάπτυξη ή ότι άλλο εσείς επιθυμείτε.  
Ο φάκελος μπορεί να περιέχει υλικό από την εφαρμογή των εναλλακτικών μορφών 
αξιολόγησης (φωτογραφίες, παρατηρήσεις, συνεντεύξεις κλπ.) και μπορεί να οργανωθεί 
σε τρία τρίμηνα ή δύο τετράμηνα. Οι δύο φάκελοι οργανώνονται από την αρχή της 
χρονιάς και στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν ενεργά τα ίδια τα παιδιά. 
 
Απολογισμός εκπαιδευτικού έργου. 
Κάθε τμήμα θα διατηρεί ένα “Εκπαιδευτικό Ημερολόγιο” στο οποίο θα καταγράφονται 
οι δραστηριότητες που διεξήχθησαν καθημερινά.  Το ημερολόγιο αυτό θα σας επιτρέψει 
να ελέγχετε περιοδικά ποιους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος έχετε 
πραγματοποιήσει. Στο τέλος του τριμήνου θα σημειώνετε ποιοι στόχοι του Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
έχουν επιτευχθεί και θα γίνεται προγραμματισμός για την κάλυψη των υπολοίπων. Στο 



τέλος του σχολικού έτους πραγματοποιείται ο τελικός απολογισμός του διδακτικού 
έργου από όλο το διδακτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας. Το περιεχόμενο της 
συνεδρίασης πρέπει να καταχωρείται στο Βιβλίο πράξεων Διδακτικού Προσωπικού. 
 
 
3ο ΘΕΜΑ: «Συνεργασία Οικογένειας-Σχολείου». 
Στις 12 του μηνός θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός στις σχολικές μονάδες που θα σας 
επιτρέψει να πραγματοποιήσετε την πρώτη συγκέντρωση με τους γονείς. Για την 
αποφυγή παρεξηγήσεων με τους γονείς θα πρέπει να τους ενημερώσετε για τα 
ακόλουθα (προφορικά και γραπτά): 
1. Για την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης και για τα άτομα που θα αναλάβουν να τα 

συνοδεύουν. 
2. Για τις δεξιότητες που πρέπει ήδη να κατέχουν τα παιδιά: 

 Να πηγαίνουν στην τουαλέτα μόνα τους και να ακολουθούν βασικούς κανόνες 
υγιεινής. 

 Να ντύνονται και να ξεντύνονται μόνα τους. 
 Να αναγνωρίζουν και να φροντίζουν τα πράγματά τους. 
 Να τρώνε μόνα τους. 
 Να απαντούν όταν τα καλούν με το όνομα τους. 

3. Για το τι επιτρέπεται να τρώνε τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο. Αποθαρρύνουμε οι 
σοκολάτες, οι γκοφρέτες, τα κρουασάν, τα πατατάκια, τα γαριδάκια και 
ενθαρρύνουμε την κατανάλωση φρούτων, γιαουρτιού, χυμών χωρίς ζάχαρη, αυγού, 
ψωμί με τυρί, σπιτικών γλυκών ή φαγητών. Επιτρέπουμε επίσης σάντουιτς. Τα 
παιδιά του προαιρετικού προγράμματος καλό είναι να φέρνουν μαγειρευτό φαγητό 
για το μεσημεριανό τους. 

4. Οι γονείς θα πρέπει να συζητήσουν με τα παιδιά τους ότι στο Νηπιαγωγείο θα 
πρέπει: 
 Να παίζουν με τα άλλα παιδιά. 
 Να μοιράζονται τα πράγματα του σχολείου με τους άλλους. 
 Να ακούνε και να παρακολουθούν τις οδηγίες της/του νηπιαγωγού. 

5. Ενημερώνουμε τους γονείς να προετοιμάζουν τα παιδιά τους για το Νηπιαγωγείο 
φροντίζοντας: 
 Να τους εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για καλό ύπνο. 
 Να τους προσφέρουν υγιεινό πρωινό πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι. 
 Να στέλνουν το παιδί με άνετα και κατάλληλα για κάθε εποχή ρούχα. 
 Να βάζουν ετικέτες με το όνομά του στα πράγματά του μέχρι να βεβαιωθούν ότι το 

παιδί τους τα αναγνωρίζει. 
 Να ελέγχουν την τσάντα του παιδιού τους καθημερινά για πιθανά σημειώματα. 
 Ζητάμε από τους γονείς να στείλουν ένα παλιό πουκάμισο το οποίο και φοράμε στα 

παιδιά την ώρα των εικαστικών και στο καβαλέτο.  
 Όπου υπάρχουν εσωτερικοί χώροι υγιεινής ζητάμε ποτήρι και οδοντόβουρτσα για 

να βουρτσίζουν τα δόντια τους.  
 
Σε επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση ξεναγούμε τους γονείς στους χώρους του 
Νηπιαγωγείου, τους μιλάμε για το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και τους στόχους που 
έχουμε θέσει σε σχέση με την ανάπτυξη του παιδιού τους, αναφερόμαστε σε θέματα 
που θα θέλαμε τη συνεργασία τους και για όποιο άλλο θέμα θα θέλαμε τη συνδρομή 
τους. Η συνάντηση αυτή είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί τις απογευματινές ώρες 
ώστε όλοι οι γονείς να μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτή και θα πρέπει να συμμετάσχει 
όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας. Υπενθυμίζομε ότι κάθε 
προγραμματισμένη συνάντηση με τους γονείς πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο 
πράξεων του διδακτικού προσωπικού. 



Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει την ημέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών 
μια φορά το μήνα . Τις ημέρες επικοινωνίας που ορίζει ο κάθε εκπαιδευτικός μπορείτε 
να τις αναρτήσετε στο πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Η ημέρα και η ώρα 
συνεργασίας καταγράφονται στο Βιβλίο Πράξεων του Διδακτικού Προσωπικού και 
γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς ωστόσο μπορούν να επικοινωνούν με τους 
εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα. 
 
4ο ΘΕΜΑ: «Δημιουργία Ιστοσελίδας». 
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποστήριξης του εκπαιδευτικού σας έργου 
δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα  vaigaiou.pde.sch.gr/symnip47  που περιέχει τις 
εγκυκλίους, τις σημειώσεις από τα σεμινάρια, τις καλές πρακτικές που καταθέσατε, 
χρήσιμα έντυπα και δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις/τους 
εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς μας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν χρήσιμοι σύνδεσμοι σε 
ιστοσελίδες εκπαιδευτικού περιεχομένου. 
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Σχολική Σύμβουλος 
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