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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 1o Ειδικό Νηπιαγωγείο Πάτρας είναι ΣΜΕΑΕ (Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης) εποπτευόμενο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Ιδρύθηκε το 1989 (ΦΕΚ 'Ιδρυσης 198/Α/08-09-1989) 

και συστεγάζεται με το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πάτρας σε κτίριο που εγκαινιάστηκε το 2001 

και πληροί όλες τις προδιαγραφές ενός Ειδικού Σχολείου, καθώς κατασκευάστηκε εξ αρχής γι 

αυτό το σκοπό. 

Εγγράφονται προς φοίτηση νήπια με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, νοητική υστέρηση και 

πολλαπλές αναπηρίες από 4 ετών με διάγνωση ΚΕΣΥ ή/και Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων. Η 

φοίτηση στο Ειδικό Νηπιαγωγείο διαρκεί το μέγιστο έως τρία χρόνια (4 – 7 ετών) και στη 

συνέχεια τα νήπια επαναξιολογούνται ώστε να ενταχθούν σε αντίστοιχες Σχολικές μονάδες της 

Α’θμιας εκπαίδευσης. 

Στόχοι της εκπαίδευσης των νηπίων είναι η απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων καθώς και 

δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας και γενικά όλων των στόχων 

όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΠΕΑ (Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής) 

Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και οι ειδικότητες που το στελεχώνουν, στόχο έχουν 

την άρτια εκπαίδευση η οποία είναι ομαδική αλλά και εξατομικευμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες 

κάθε νηπίου. Επίσης, παρέχεται συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη στις οικογένειες. 

Υλοποιούνται προγράμματα που στοχεύουν στην αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση, στην  

ενσωμάτωση στην κοινωνία, στην κατανόηση του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας και 

στην ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος. Επίσης προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης, Αγωγής Υγείας και Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+. 

Υπάρχει συνεργασία με τα Τμήματα Λογοθεραπείας και Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας, τα 

ΜΠΣ Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΕΑΠ και με τα τμήματα Εργοθεραπείας 

των IΕΚ 

Από το Σχολ. έτος 2019 - 20, η σχολική μονάδα είναι συντονιστικό ΣΔΕΥ (Σχολικό Δίκτυο 

Εκπαίδευσης και Υποστήριξης), εξυπηρετώντας με τις ανάλογες ΕΔΕΑΥ, το Δημοτικό και Γυμνάσιο 

Σταυροδρομίου και τα Δ.Σ. Χαλανδρίτσας, 1ο Οβρυάς και 15ο Πατρών. 

Το σχολείο εξυπηρετεί νήπια από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και η μετακίνησή τους 

γίνεται με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  

 

 

 

 

 

https://4onipiagogeiodidimoteichou.wordpress.com/2020/09/14/%ce%b5%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-4%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%b7%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b5%ce%b9/


2. ΑΞΟΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Α. Προσέλευση – Παραμονή και Αποχώρηση από το Σχολείο 

Η άφιξη των νηπίων το πρωί γίνεται στο σχολείο από τις 8.15 π.μ. έως τις 8.30 π.μ. Τα νήπια 

προσέρχονται με ταξί και τα παραλαμβάνει το ΕΒΠ του σχολείου και ο εκπαιδευτικός που 

εφημερεύει κάθε ημέρα. Το ίδιο γίνεται και κατά την αποχώρηση στις 13:00 μ.μ., όπου τα παιδιά 

παραδίδονται στα ταξί και το ΕΒΠ του σχολείου βοηθά τους οδηγούς ταξί να τακτοποιήσουν και 

φροντίσουν για την ασφαλή μετακίνησή τους. 

Τόσο η αυλόπορτα, όσο και η εξώπορτα του κτιρίου του Νηπιαγωγείου, κλειδώνονται στις 8:30 

π.μ. και παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για να 

διαφυλάσσεται η ασφάλεια των νηπίων. Ανοίγουν μόνο κατά τις ώρες αποχώρησης των νηπίων 

δηλαδή στη 13.00 μ.μ. Τα νήπια σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν πριν τη λήξη του διδακτικού 

ωραρίου. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. 

ασθένεια), γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, αφού υπογραφεί σχετική 

υπεύθυνη δήλωση. Τα νήπια παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους ενήλικες στην 

υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι γονείς τους κατά την 

εγγραφή τους.   

Β. Συμπεριφορά νηπίων – Παιδαγωγικός έλεγχος 

Τα ζητήματα επιθυμητής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των 

γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, την Προϊσταμένη 

της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΕΑΕ, 

προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε 

περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του 

σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν 

επιτρέπονται. Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές 

και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η 

συμπεριφορά του νηπίου δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και την τήρηση του 

εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα παιδαγωγικής 

διαχείρισης συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που 

διέπουν την ηλικία του και την ιδιαιτερότητα της ειδικής ανάγκης του. Οι γονείς/κηδεμόνες 

ενημερώνονται από το Σχολείο για τη μη επιθυμητή συμπεριφορά των παιδιών τους και 

επιδιώκεται η στενή συνεργασία σχολείου-γονέων/κηδεμόνων αποβλέποντας στην επίτευξη των 

στόχων του προγράμματος. 

 

 



Γ. Πρόληψη φαινομένων βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας 

πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού 

εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος 

σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, 

η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια. Οσον αφορά το σχολείο μας και λόγω της μικρής 

ηλικίας των νηπίων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων τους, τα φαινόμενα βίας και σχολικού 

εκφοβισμού είναι σπανιότατα και αντιμετωπίζονται μέσω κυρίως των κοινωνικών ιστοριών. 

Δ. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 

Το Σχολείο οργανώνει εκδηλώσεις/δραστηριότητες που είναι κυρίως προσανατολισμένες στα 

θέματα της συμπερίληψης και της κοινωνικής αποδοχής και αλληλεπίδρασης των νηπίων του 

σχολείου μας, με παιδιά της τυπικής εκπαίδευσης αλλά και με την τοπική κοινωνία . Άλλες, 

ενδοσχολικές κυρίως, δραστηριότητες αφορούν τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των 

νηπίων, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Το 

σχολείο υλοποιεί επίσης καινοτόμα σχολικά προγράμματα κυρίως στην Αγωγή Υγείας, αλλά και 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+, με θέματα Συμπερίληψης, Προστασίας Περιβάλλοντος, 

Καινοτόμων πρακτικών για τη διδασκαλία παιδιών ΑΜΕΑ. 

Ε. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων / Κηδεμόνων 

Στο σχολείο δεν λειτουργεί Σύλλογος γονέων και λόγω του μικρού αριθμού φοιτούντων νηπίων, 

αλλά κυρίως λόγω του ότι σχεδόν κάθε χρόνο, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών αλλάζει 

σχολική βαθμίδα και οι γονείς/κηδεμόνες, δεν ενδιαφέρονται να συγκροτήσουν Σύλλογο για τόσο 

μικρό χρονικό διάστημα. Πάντως στο σχολείο λειτουργεί Σχολικό Συμβούλιο και επίσης ανήκει σε 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή μαζί με το 1ο ειδικό Δ.Σ. Πάτρας με το οποίο συστεγάζεται. 

Η συνεργασία του Σχολείου με την Οικογένεια είναι ένας από τους κύριους πυλώνες στη 

λειτουργία του Σχολείου, καθώς είναι εκ των ων ουκ άνευ η συνεχής επικοινωνία με τους γονείς 

για τον καθορισμό των κοινών ενεργειών και δραστηριοτήτων για την πρόοδο των νηπίων. Καθώς 

για κάθε νήπιο του σχολείου έχει καταρτιστεί λεπτομερής παιδαγωγικός φάκελος, του οποίου 

έχει λάβει γνώση ο γονέας/κηδεμόνας κάθε νηπίου, η συνεργασία είναι στενή για την 

παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για κάθε παιδί. Τέλος, επειδή κάποιοι 

γονείς έχουν και οι ίδιοι ιδιαιτερότητες και χρήζουν βοήθειας, υπάρχει στενή συνεργασία τους με 

την Κοινωνική Λειτουργό του σχολείου, ώστε να τους παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια. 

 Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί ιστοσελίδα: http://nip-eid-patras.ach.sch.gr/ όπου 

αναρτώνται όλες οι δραστηριότητες της σχολικής ζωής και είναι προσβάσιμες και στους γονείς. 

Επίσης, σχολείο διατηρεί συχνή επικοινωνία με τους γονείς και μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

http://nip-eid-patras.ach.sch.gr/


ΣΤ. Ποιότητα του σχολικού χώρου 

Είναι πολύ θετικό ότι το συγκεκριμένο σχολείο χτίστηκε εξ αρχής ώστε να εξυπηρετεί μαθητές 

ΑΜΕΑ, οπότε έχει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και διευκολύνσεις για την άνετη και 

ασφαλή πρόσβαση και μετακίνηση των νηπίων σε όλους τους χώρους του. Η δε πρόσφατη 

ανακαίνισή του, το κάνει πολύ φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για τα νήπιά μας. Ολοι βεβαίως 

φροντίζουμε για την ποιότητα του σχολικού χώρου και καλλιεργούμε την αίσθηση της ευθύνης 

για την προσοχή και την ευπρεπή εικόνα του ( καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, του 

αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ.). Οποιοσδήποτε προκαλεί φθορά στην περιουσία 

του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον 

κηδεμόνα του ή τον ίδιο. 
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