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5. ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5.1. ΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τα βιβλία και τα έντυπα τα οποία προβλέπονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για το νηπιαγωγείο είναι τα εξής:
Στα βιβλία περιλαµβάνονται: Το Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν.), το Πρωτόκολλο εµπιστευτικής αλληλογραφίας, το Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (κοινό), το Βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού, το Βιβλίο πράξεων διδακτικού
προσωπικού, το Βιβλίο πράξεων προϊσταµένου/ης, το Βιβλίο πράξεων σχολικού συµβουλίου, το Ηµερολόγιο λειτουργίας νηπιαγωγείου (σχολικής ζωής).
Στην παρουσίαση για το καθένα µπορούµε να επισηµάνουµε τα εξής;
1.

Το Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν.). Σ’ αυτό εγγράφονται µε αλφαβητική

σειρά και κατά ηλικία τα νήπια που προσέρχονται για εγγραφή κάθε σχολικό έτος. Τα
στοιχεία που καταχωρούνται είναι: αύξων αριθµός, επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατέρα και
µητέρας, χρονολογία και τόπος γέννησης, ιθαγένεια, θρήσκευµα, ηµεροµηνία εγγραφής, στοιχεία εγγραφής, τα οποία επαναλαµβάνονται κατά την επανεγγραφή τους το 2ο
έτος.
2.

Πρωτόκολλο εµπιστευτικής αλληλογραφίας. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται

µε σειρά, ανάλογα αν είναι εισερχόµενα ή εξερχόµενα τα διάφορα εµπιστευτικά έγγραφα. Την εµπιστευτική αλληλογραφία διαχειρίζεται µόνο το πρόσωπο το οποίο διευθύνει τη σχολική µονάδα και χρησιµοποιεί χωριστή σφραγίδα πρωτοκόλλου.
3.

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (κοινό). Όλα τα έγγραφα (δηµόσια, αιτήσεις και

αναφορές εκπαιδευτικών λειτουργών και ιδιωτών) τα οποία παραδίδονται στο αρχείο
πρέπει να πρωτοκολλούνται την ίδια µέρα (αυθηµερόν) και να σηµαίνονται µε τον αριθµό του πρωτοκόλλου και τη χρονολογία της πρωτοκόλλησης. Για τη σήµανση πρέπει να χρησιµοποιείται ειδική σφραγίδα, η οποία θα περιλαµβάνει: το όνοµα του σχολείου, τον αριθµό του πρωτοκόλλου και την χρονολογία της πρωτοκόλλησης του εγγράφου.
Το βιβλίο του πρωτοκόλλου πρέπει να έχει αριθµηµένες όλες τις σελίδες του, να
είναι συνταγµένο σύµφωνα µε τον τύπο του Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου
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και να τηρείται για κάθε ηµερολογιακό έτος. Με τη λήξη του ηµερολογιακού έτους
κλείνεται µε πράξη του ∆ιευθυντή ή προϊσταµένου της σχολικής µονάδας πάνω στην
τελευταία σελίδα που χρησιµοποιήθηκε, στην οποία γράφονται οι αριθµοί πρωτοκόλλου που έχουν ακυρωθεί. Σε κάθε αριθµό πρωτοκόλλου ένα µόνο έγγραφο και µία αντίστοιχη ενέργεια γράφεται. Περισσότερες ενέργειες γράφονται µόνο στην περίπτωση,
που οι ενέργειες αυτές στηρίζονται στο ίδιο εισερχόµενο έγγραφο. Η περίληψη η οποία
γράφεται στο πρωτόκολλο του εισερχοµένου και του εξερχόµενου εγγράφου πρέπει να
είναι πλήρης και να περιλαµβάνει όλα τα κύρια στοιχεία του. Οι απαντήσεις στα εισερχόµενα έγγραφα παίρνουν τον ίδιο αριθµό και γράφονται στην απέναντι στήλη. Σε χωριστή στήλη του πρωτοκόλλου πρέπει να σηµειώνεται σε ποιο φάκελο του αρχείου έχει
τοποθετηθεί κάθε έγγραφο, ώστε να είναι δυνατή αµέσως η ανεύρεσή του από το πρωτόκολλο.
4.

Βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού. Στο βιβλίο αυτό

καταγράφονται όλα τα παιδαγωγικά και εποπτικά υλικά τα οποία προµηθεύεται το
σχολείο. Γράφονται όλα τα εποπτικά µέσα διδασκαλίας (δηλαδή χάρτες, εικόνες εποπτικής διδασκαλίας, όργανα Αρίθµησης και Ανάγνωσης, όργανα Φυσικής και Χηµείας,
Συλλογές φυτών, ορυκτών κ. ο. κ. Είδη και όργανα Χειροτεχνίας (ψαλίδια, µαχαιράκια, Όργανα Γυµναστικής, Όργανα Μουσικής, Σχολικά έπιπλα (καθίσµατα, τραπέζια,
πίνακες, θρανία, κλπ
5.

Βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού. Το βιβλίο αυτό τηρείται από όλους

τους τύπους των σχολείων, γιατί γράφονται σ’ αυτό όλες οι πράξεις και οι αποφάσεις
τις οποίες παίρνει ο σύλλογος των διδασκόντων όπως π.χ. για την κατανοµή των τάξεων, για την πραγµατοποίηση διδακτικών επισκέψεων και εκδροµών, την οργάνωση
γιορτών κλπ.
Οι πράξεις στο βιβλίο αυτό αριθµούνται για κάθε ηµερολογιακό έτος. Την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους κλείνεται κάτω από την τελευταία πράξη που συντάχθηκε.
6.

Βιβλίο πράξεων προϊσταµένου/ης. Το βιβλίο αυτό χρησιµοποιεί η προϊσταµέ-

νη κάθε νηπιαγωγείου για να γράφει τις πράξεις τις οποίες έχει ενεργήσει και για τις
οποίες η αποφασιστική αρµοδιότητα ανήκει στην ίδια και όχι σε άλλο όργανο διοίκησης της σχολικής µονάδας.
7.

Βιβλίο πράξεων σχολικού συµβουλίου. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται οι

πράξεις του σχολικού συµβουλίου για κάθε ηµερολογιακό έτος.
8.

Ηµερολόγιο λειτουργίας νηπιαγωγείου (σχολικής ζωής). Στο βιβλίο αυτό κα-

ταγράφονται χρονολογικά και κατά σχολικά έτη, τα κυριότερα γεγονότα τα οποία συ-
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νέβη- σαν στο σχολείο όπως: Επισκέψεις σηµαντικών προσώπων, διάφορες γιορτές
σχολικές ή θρησκευτικές, ή εθνικές, επισκέψεις διάφορες, δωρεές στο Σχολείο και όποιο άλλο γεγονός το οποίο θεωρείται σηµαντικό για τη σχολική µονάδα.
Θεώρηση και κλείσιµο των βιβλίων. Όλα τα βιβλία τα οποία χρησιµοποιούνται
στο νηπιαγωγείο σελιδοµετρούνται και θεωρούνται από τον/την προϊστάµενο/νη του
νηπιαγωγείου.
Πότε κλείνονται τα βιβλία: α). Το Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν.) κλείνεται
µε τη λήξη των µαθηµάτων (15 Ιουνίου) µε πράξη της Προϊσταµένης του Νηπιαγωγείου. β). Τα Πρωτόκολλα αλληλογραφίας κλείνονται στις 31 ∆εκεµβρίου. γ). Το βιβλίο
πράξεων διδακτικού προσωπικού, το βιβλίο πράξεων του σχολικού συµβουλίου και το
ηµερολόγιο λειτουργίας του νηπιαγωγείου κλείνουν στις 31 Αυγούστου. δ). Το βιβλίο
καταγραφής παιδαγωγικών και εποπτικών υλικών δεν κλείνεται εκτός και αν δοθεί
σχετική εντολή από τις προϊστάµενες αρχές.
Έντυπα του νηπιαγωγείου. Στα έντυπα τα οποία πρέπει να τηρούνται στο νηπιαγωγείο περιλαµβάνονται: 1). Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (Αναµνηστικό). Ο
τύπος του αναµνηστικού το οποίο δίνεται στο τέλος του διδακτικού έτους στα νήπια
περιλαµβάνεται στο σχετικό προεδρικό διάταγµα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων.
2). Βεβαίωση εγγραφής. ∆ίνεται σε περίπτωση που το νήπιο µετακινηθεί σε άλλο νηπιαγωγείο.

5.2. Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ.
Βασική σηµασία για τη λειτουργία οποιουδήποτε οργανισµού έχει η έγγραφη επικοινωνία η οποία γίνεται µε αλληλογραφία. Η αλληλογραφία στη δηµόσια διοίκηση
αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα και επίσηµα µέσα επικοινωνίας και συνεννόησης
µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών και των άλλων αποδεκτών αυτής και συνιστά βασική
λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Με τον όρο «αλληλογραφία» εννοούµε την επικοινωνία µε γραπτά κείµενα µεταξύ δύο ή περισσοτέρων φορέων. Η επικοινωνία αυτή
προϋποθέτει εκδότη και αποδέκτη (Σαΐτης, 1994: 151-154).
Με την αλληλογραφία εξασφαλίζεται η συστηµατική διεξαγωγή των υπηρεσιακών
υποθέσεων, εκφράζονται απόψεις, παρέχονται οδηγίες, εκδίδονται εντολές, υποβάλλονται αιτήµατα και παράγονται έννοµα αποτελέσµατα. Η πάσης φύσεως αλληλογραφία
διακρίνεται σε εισερχόµενη, η οποία φθάνει στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε µέσο και
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σε εξερχόµενη, η οποία συντάσσεται από την υπηρεσία και προορίζεται για οποιονδήποτε αποδέκτη. Η αλληλογραφία στο δηµόσιο τοµέα διεξάγεται µε έγγραφα διαφόρων
κατηγοριών (όπως π.χ. συνήθη έγγραφα, αποφάσεις κ.ά.) σύµφωνα µε ορισµένο τύπο
ο οποίος έχει καταγραφεί στον Κανονισµό Αλληλογραφίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών
(Κ.Α.∆.Υ.)
5.3. ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Στο νηπιαγωγείο όπως και σε κάθε οργανισµό ή υπηρεσία οργανώνεται ένα σύστηµα διατήρησης µε τάξη και σειρά όλων εκείνων των πληροφοριών και στοιχείων
που θεωρούνται απαραίτητα για µελλοντική χρησιµοποίηση όταν αναζητηθούν.
Το σύστηµα αυτό µε το οποίο ταξινοµούνται και διαφυλάσσονται οι πληροφορίες
ονοµάζεται αρχείο. Αποτελεί δε αυτό τη µνήµη µιας υπηρεσίας στην οποία συγκεντρώνονται οι διάφορες πληροφορίες µε πολλές µορφές, όπως, έγγραφα, φάκελοι, αντικείµενα, φωτογραφίες, υλικά κ.α
Το νηπιαγωγείο στην καθηµερινή του δράση δέχεται και αποστέλλει ένα σηµαντικό αριθµό εγγράφων, τα οποία για την εύκολη ανεύρεση και µελλοντική χρήση τους
κατατάσσονται και τοποθετούνται µε συστηµατικό τρόπο.
Το αρχείο του νηπιαγωγείου οργανώνεται µε διάφορους τρόπους, ώστε να µπορεί
να δώσει τις πληροφορίες τις οποίες αναζητά ο ενδιαφερόµενος µε εύκολο τρόπο και
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αλλά και να προστατευθούν τα διάφορα στοιχεία, αντικείµενα και έγγραφα από τη φθορά του χρόνου, την απώλεια ή για άλλους λόγους.
Για την τήρηση του αρχείου της σχολικής µονάδας υπεύθυνο πρόσωπο είναι ο
προϊστάµενος ή ο ∆ιευθυντής του σχολείου και γενικότερα το άτοµο το οποίο προΐσταται σ’ αυτήν.
Το αρχείο αποτελείται από την αρχειοθήκη, οποία µπορεί να είναι µια ντουλάπα,
µεταλλική ή ξύλινη που κλειδώνει ή ένα ερµάριο τοίχου, για να προστατεύονται τα υλικά τα οποία περιλαµβάνονται σ’ αυτό, όπως φάκελοι, έντυπα και βιβλία λειτουργίας
του σχολείου.
Η εργασία τοποθέτησης των διαφόρων στοιχείων και πληροφοριών στο αρχείο ονοµάζεται αρχειοθέτηση και αποτελείται από δύο βασικές λειτουργίες την ταξινόµηση
και την ταξιθέτηση.
Με τον όρο ταξινόµηση εννοούµε στη διοικητική λειτουργία τη µεθοδική κατάταξη των εγγράφων και άλλων πληροφοριών κατά οµάδες ή κατηγορίες που ορίζονται µε
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βάση κάποιο κοινό κριτήριο.
Ο όρος ταξιθέτηση έχει την έννοια της τοποθέτησης σε καθορισµένες θέσεις του
αρχείου, των εντύπων, των βιβλίων, εγκυκλίων και άλλων υλικών όπως CD, video,
ταινιών, κασετών που περιέχουν υλικό ταξινοµηµένο σε διάφορες κατηγορίες.
Τα υλικά, τα έγγραφα και τα ντοκουµέντα τα οποία αρχειοθετούνται πρώτα οµαδοποιούνται σε κατηγορίες µε διάφορους τρόπους ή µεθόδους αρχειοθέτησης.
Οι πιο συνηθισµένες µέθοδοι αρχειοθέτησης είναι η αλφαβητική, η θεµατική, η
χρονολογική και η αριθµητική.
Με την αλφαβητική µέθοδο ταξινοµούνται τα διάφορα έγγραφα αφού ληφθεί υπόψη η αλφαβητική σειρά των λέξεων και στη συνέχεια η σειρά των γραµµάτων. Με αλφαβητική ταξινόµηση έχει συνταχθεί για παράδειγµα ο τηλεφωνικός κατάλογος.
Η θεµατική ταξινόµηση των αρχείων γίνεται µε την οµαδοποίηση των διαφόρων
πληροφοριών και στοιχείων κατά θέµα.
Η µέθοδος της χρονολογικής ταξινόµησης χρησιµοποιείται σε αρχεία τα οποία περιλαµβάνουν γεγονότα στα οποία µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ηµεροµηνία. Στα
σχολεία και τις δηµόσιες υπηρεσίες η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για την τήρηση
του πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
Με την αριθµητική µέθοδο η ταξινόµηση των εγγράφων και άλλων πληροφοριών
σε ένα αρχείο γίνεται όταν τα έγγραφα ή οι φάκελοι αριθµούνται και στη συνέχεια καταχωρίζονται σε ευρετήριο την εύκολη ανεύρεσή τους.
Η διατήρηση των εγγράφων και των άλλων πληροφοριών µιας σχολικής µονάδας
σε αρχείο εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες όπως: α) να διασφαλιστούν διαχρονικά διάφορα στοιχεία και πληροφορίες για τη λειτουργία της ώστε να µπορούν να αναζητηθούν
και να ανευρεθούν, β) να εξασφαλιστούν στοιχεία σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει έλεγχος παλαιοτέρων υποθέσεων και γ) να εξασφαλιστεί η ιστορική συνέχεια του
σχολείου µε την άντληση χρήσιµων πληροφοριών από παλαιότερες περιόδους λειτουργίας του (Σαϊτης, 2005: 384).
Επειδή όλα τα υλικά, έγγραφα και φάκελοι που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νηπιαγωγείου, δηµιουργούν ένα µεγάλο όγκο που καλύπτουν σηµαντικό
χώρο και αφού µετά την πάροδο κάποιου χρόνου δεν έχουν την αρχική τους αξία, λαµβάνονται αποφάσεις για την εκκαθάριση των αρχείων. Με τη διαδικασία αυτή καταστρέφεται το υλικό που δεν έχει αξία, αυτό που είναι άχρηστο και διατηρείται το υλικό
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µελλοντικά.
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