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Άρθρο 9 του Π.∆τος 200/98 

 

Έλεγχος και εκτίµηση της ανάπτυξης των νηπίων - Παιδαγωγικές συναντήσεις - 

Συνεργασία µε την οικογένεια 

 

1. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ανάπτυξης του νηπίου από τον / η νηπιαγωγό 

στηρίζεται: 

α. Στις πληροφορίες που παρέχει η οικογένεια για το ιστορικό της ανάπτυξης του νηπίου 

και την εκτίµηση της συµπεριφοράς του στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον. 

β. Στη συνεχή παρατήρηση της συµπεριφοράς των στάσεων και των δραστηριοτήτων του 

νηπίου. όπως αυτή εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής και της καθηµερινής 

εργασίας νηπιαγωγείο. 

γ. Στις εκτιµήσεις του / της νηπιαγωγού για το βαθµό ανταπόκρισης του νηπίου στους 

επιµέρους στόχους του επίσηµου αναλυτικού προγράµµατος. 

2. Πέντε ηµέρες πριν από τη λήξη του τριµήνου και όποοτε προκύψει ανάγκη, σε κάθε 

νηπιαγωγείο πραγµατοποιούνται, εκτός διδακτικού ωραρίου, συσκέψεις του διδακτικού 

προσωπικού, όπου εκτιµάται η πρόοδος των νηπίων, ανταλλάσσονται απόψεις και 

χαράσσονται οι γενικές κατευθύνσεις της λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Στις συσκέψεις 

αυτές µπορεί να πάρει µέρος και ο Σχολικός Σύµβουλος ή ο αρµόδιος Προϊστάµενος, 

όποτε καλούνται από το διδακτικό προσωπικό ή οι ίδιοι το επιθυµούν. 

3. α. Η ενηµέρωση είναι δικαίωµα των γονέων, αλλά και υποχρέωση και καθήκον των 

εκπαιδευτικών. Γίνεται εκτός διδακτικού ωραρίου, µετά από πρόσκληση εκ µέρους του / 

της νηπιαγωγού, σε χρόνο που επιτρέπει τη µεγαλύτερη συµµετοχή των γονέων και 

κηδεµόνων. 

β. Η ενηµέρωση γίνεται συλλογικά όταν πρόκειται για γενικά θέµατα και για θέµατα 

λειτουργίας του νηπιαγωγείου και προσωπικά όταν πρόκειται για θέµατα που αφορούν 

συγκεκριµένο νήπιο. 

4. O / η νηπιαγωγός ορίζει µία φορά το µήνα ή και συχνότερα αν αυτός το κρίνει 

απαραίτητο, ηµέρα συνεργασίας µε τους γονείς, η οποία γίνεται σε ώρες εκτός διδακτικού 

ωραρίου, που αποφασίζεται από το διδακτικό προσωπικό, αναγράφεται στο βιβλίο 

πρακτικών και ανακοινώνεται στους γονείς. Αυτονόητο είναι ότι ο / η νηπιαγωγός δέχεται 

και εκτάκτως σε συνεργασία γονείς που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα. 
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5. Για την αντιµετώπιση περιπτώσεων νηπίων που παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, ο 

/ η νηπιαγωγός µπορεί να συνεργάζεται ακόµη και εντός της αίθουσας διδασκαλίας µε 

τους γονείς αυτών των νηπίων ή µε άτοµα που κρίνονται ειδικά για την περίπτωση ή 

µπορούν να προσφέρουν ειδική βοήθεια, όταν ο ίδιος ή ο / η σχολικός Σύµβουλος 

Προσχολικής Αγωγής το κρίνουν απαραίτητο. 

 

Άρθρο 11, παρ. 1 του Π.∆τος 200/98 

 

 

Θέµατα λειτουργίας νηπιαγωγείων - Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων 

 

α. Οι νηπιαγωγοί που εργάζονται στο ίδιο νηπιαγωγείο έχουν συνεχή επικοινωνία και 

ανταλλάσσουν απόψεις και εµπειρίες που αφορούν την εργασία τους. Πέραν αυτής της 

αυτονόητης συνεργασίας, ο σύλλογος διδασκόντων πραγµατοποιεί τακτικές και έκτακτες 

συνεδριάσεις, όπως η παράγραφος 2 της περίπτωσης ΣΤ1 του άρθρου 11 του Ν. 

1566/85 ορίζει. Σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή τακτικά συνεδριάζει τουλάχιστον µια 

φορά στην αρχή του διδακτικού έτους και στο τέλος κάθε τριµήνου, όπως και στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος Π.∆. ορίζεται. Έκτακτα ο σύλλογος 

διδασκόντων συνεδριάζει κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλλουν. Στις συνεδριάσεις 

µπορούν να συµµετέχουν ο σχολικός σύµβουλος και ο αρµόδιος προϊστάµενος όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. 

β. Τα συστεγαζόµενα νηπιαγωγεία διατηρούν την αυτοτέλειά τους και ο σύλλογος 

διδασκόντων του καθενός πραγµατοποιεί τις προβλεπόµενες συνεδριάσεις. Εκτός από 

αυτές, πραγµατοποιούνται κοινές συνεδριάσεις όλων των διδασκόντων των 

συστεγαζόµενων νηπιαγωγείων, για θέµατα που αφορούν την κοινή λειτουργία τους και 

τη συγκρότηση κοινών οµάδων που θα αναλάβουν καθήκοντα και αρµοδιότητες. 

γ. Σε όλες τις συνεδριάσεις του διδακτικού προσωπικού, όπως και του σχολικού 

συµβουλίου, τηρούνται πρακτικά στο οικείο βιβλίο, όπου καταχωρούνται οποιεσδήποτε 

αποφάσεις και υπογράφουν όσοι πήραν µέρος. Όλες οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός 

διδακτικού ωραρίου.   

 

 


