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Εισαγωγή 

Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των 

κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, 
μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές 
πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού 
κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής 
κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή 
και αναγνώριση. 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού 

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ο Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας του 
Νηπιαγωγείου μας, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα 
νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020 & 
ΦΕΚ491/9-02-2021) Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται 
ύστερα από εισήγηση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπου του Δήμου Αργοστολίου. Εγκρίνεται από τη Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου 
καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους 
κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται 
με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο του Νηπιαγωγείου.  
Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας: της Διεύθυνσης του Νηπιαγωγείου, των εκπαιδευτικών 
και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων. 
Ο Κανονισμός, όταν κριθεί αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται, μέσω της 
προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών 
της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές 
ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του 
σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων του και ισχύει για ένα σχολικό έτος.  
 

Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας 

Ο σκοπός του Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι να 
βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και 
κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού 
(μετά την οικογένεια),θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα 
παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα» 

Το Νηπιαγωγείο αποτελεί τον φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ο 
μαθητής αποκτά ικανότητες και δεξιότητες για την επίτευξη των στόχων της 
αγωγής του. Το Νηπιαγωγείο είναι η βαθμίδα εκπαίδευσης που θα του 
δοθεί η ευκαιρία να μάθει βιωματικά, να κοινωνικοποιηθεί, να γελάσει και 
να μάθει παίζοντας γιατί το παιχνίδι γίνεται μέσο μάθησης και κυρίως να 
μάθει πως να μαθαίνει. Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά έχουν συγκεκριμένη 
ώρα για φαγητό και ξεκούραση, αλλά και συγκεκριμένες ώρες κατά τις 
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οποίες δουλεύονται ομαδικά και ατομικά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
Τα παιδιά θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της δικής τους 
συμπεριφοράς με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των νηπιαγωγών. 

Επιπλέον, το σύγχρονο νηπιαγωγείο επιδιώκει τον σεβασμό της 
προσωπικότητας του νηπίου, την ικανοποίηση των φυσικών και ψυχικών του 
αναγκών και τον σεβασμό στις ατομικές του διαφορές. Και όλα αυτά μέσα σε 
μια ατμόσφαιρα στην οποία βασιλεύει η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργία και η 
πειθαρχημένη ελευθερία. 

Το 1o Νηπιαγωγείο  Αργοστολίου στεγάζεται στο οίκημα επί της οδού 
Λάμπρου Τζαβέλλα αριθμός 2,ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στη 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας. Αποτελείται από ένα 
τμήμα πρωινό υποχρεωτικό και προαιρετικό ολοήμερο. Υπηρετούν σ’ αυτό 
για το τρέχον σχ. Έτος 2021-22, δύο εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας, μία 
εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, μία εκπαιδευτικός Αγγλικής Φιλολογίας και ένα 
βοηθητικό προσωπικό – καθαρίστρια. 

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας 

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να 
διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο αναπτύσσοντας δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό 
και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν 
δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία 
η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, 
η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς 
συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της 
υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της 
δημοκρατίας. 
 Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας είναι πλήρως εναρμονισμένος 
με το ΦΕΚ491/2021, όπως ορίζεται από το Αριθμ.13423/ΓΔ4 και οικοδομείται 
στους ακόλουθους κεντρικούς άξονες οι οποίοι προσδιορίζουν το περιεχόμενό 
του: 

 

1.Προσέλευση – αποχώρηση από το νηπιαγωγείο –

διδακτικό ωράριο. 
 

1.1 Η προσέλευση των μαθητών το πρωί γίνεται στο σχολείο από τις 8:15 
έως τις 8:30 π.μ. 

       Πρωϊνό Υποχρεωτικό Τμήμα:   8:15  - 13:00(αποχώρηση) 

       Ολοήμερο Προαιρετικό Τμήμα:  8:15  - 16:00(αποχώρηση) 
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Δύναται να λειτουργήσει πρόωρη υποδοχή από τις 7:45-8:00 μόνο αν 
υπάρχουν αιτήσεις γονέων για τους μαθητές που επιλέγουν το προαιρετικό 
ολοήμερο πρόγραμμα .Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του είναι 5 
νήπια/προνήπια. 

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή 
τους, δεν εισέρχονται μέσα στον χώρο του Νηπιαγωγείου λόγω των ειδικών 
συνθηκών, αλλά παραδίδουν τα παιδιά στη Νηπιαγωγό στην κεντρική πόρτα 
του νηπιαγωγείου. 

Για τη σχολική χρονιά 2021-2022, για λόγους πρόληψης διασποράς του 
COVID-19, κατά την είσοδο στο χώρο του σχολείου (προαύλιο και 
αίθουσα) εισέρχονται όλοι με μάσκες, τηρώντας τις αποστάσεις . 

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 μαθητών 

 Τα παιδιά παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους ενήλικες στην 
υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι 
γονείς τους κατά την εγγραφή τους. 

 Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα για την 
παραλαβή των μαθητών, να περιμένουν έξω από τις εισόδους του 
σχολείου, για αποφυγή συγχρωτισμού κατά την προσέλευση-
αποχώρηση λόγω πανδημίας. 
 

 Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει 
αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε 
φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων. 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. 

Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και προκειμένου να διευκολυνθεί η  
ομαλή προσαρμογή των προνηπίων, δύναται να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο 
προσαρμογής στο Νηπιαγωγείο  κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας 
(παρ. 7, άρθρο 2, Π.Δ. 79/2017). 

Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, το σχολείο, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας μπορεί να τροποποιήσει τη διαδικασία 
προσέλευσης και αποχώρησης ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση 
γονέων και μαθητών στις καιρικές συνθήκες, δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των μαθητών. . 



6 
 

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι 
εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς/κηδεμόνες, οφείλουν να ακολουθούν 
ρητά τις οδηγίες που δίνονται από τους αρμόδιους φορείς, για την ομαλή 
λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της. Σε 
περίπτωση ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των παιδιών, έχει 
καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής ,για το οποίο διενεργούνται ασκήσεις ετοιμότητας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Έχει οριστεί ως καταφύγιο ο 
κήπος του Νάπιερ και σε περίπτωση ισχυρού σεισμού ,τα νήπια και οι 
νηπιαγωγοί θα βρίσκονται εκεί  και θα περιμένουν τους γονείς τους. 

1.2 Φοίτηση -  έναρξη – λήξη σχ. έτους - εγγραφές 

 

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. 

Ηλικία φοίτησης 

Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία. 
Στο νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) 
περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής 
συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) 
περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής 
συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών. 

Έναρξη και λήξη του σχολικού έτους. 

Το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων 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 13 Σεπτεμβρίου και λήγουν 
στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά την οποία χορηγούνται τα 
αναμνηστικά στα νήπια. 

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα: Α΄ τρίμηνο: από 14 Σεπτεμβρίου 
μέχρι 10 Δεκεμβρίου Β΄ τρίμηνο: από 11 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Μαρτίου Γ΄ 
τρίμηνο: από 11 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουνίου. 

Εγγραφές νηπίων 

Η εγγραφή των προνηπίων γίνεται ηλεκτρονικά με ευθύνη των γονέων μέσω 
της ψηφιακής υπηρεσίας gov.gr . 

Το πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου εκδίδεται από την προϊσταμένη. 

Οι γονείς υποχρεούνται να προσκομίσουν: 
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 Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού ή άλλο στοιχείο στο οποίο να φαίνεται 
ότι έγιναν τα προβλεπόμενα από το νόμο εμβόλια. 

 Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). 

 Υπεύθυνη δήλωση του γονέα / κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη 
για την ασφαλή μετακίνηση του νηπίου από και προς το σχολείο. 

 Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την 
ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και για την 
απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του 
νηπιαγωγείου. Οι απουσίες ενημερώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 
του myschool, γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να γνωρίζουμε την αιτιολόγησή 

τους. 

 Αν οι απουσίες ξεπεράσουν τον αριθμό 100, η φοίτηση στο νηπιαγωγείο 
επαναλαμβάνεται. Αν είναι άρρωστο, υποχρεωτικά θα πρέπει να 
προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται επακριβώς το 
είδος της ασθένειας που είχε και θα τονίζεται σαφώς από τον θεράποντα 
ιατρό η δυνατότητά του να επανέλθει στο νηπιαγωγείο, χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειάς του στα άλλα παιδιά 

Αν το παιδί σας υποβάλλεται σε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή 
αν έχει ευαισθησία σε φάρμακα, σε κάποιες τροφές ή σε κάτι άλλο, 
παρακαλούμε να ενημερώσετε για το θέμα αυτό τη νηπιαγωγό. 
Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων από τους νηπιαγωγούς, όπως 
ορίζει σχετική νομοθεσία. Παρέχονται, όμως, οι πρώτες βοήθειες και 

ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς του παιδιού ή το ΕΚΑΒ (σε περίπτωση 
εξαιρετικού περιστατικού).  

1.3 Προγράμματα Σπουδών-Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα. 

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου συντάσσεται με 
βάση το Π.Δ 79/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του 
ν.4559/2018 (Α`142), τα άρθρα 52 & 53 και τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 54 του 
ν. 4807/2021 (Α`96). Ως εκ τούτου, στο Πρόγραμμα Σπουδών του 
Νηπιαγωγείου και στο ΕΩΠ εισήχθη η διδακτική ενότητα με τίτλο "Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων" (3 ώρες), καθώς επίσης και η δημιουργική ενασχόληση των 
νηπίων με την αγγλική γλώσσα από εκπαιδευτικό αγγλικής (2 ώρες). Το ΕΩΠ 
του Νηπιαγωγείου συντάσσεται από τον σύλλογο διδασκόντων και 
υπογράφεται από την προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων. Το πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων το οποίο ακολουθούμε έχει καθοριστεί με όσα προβλέπει και 
περιλαμβάνει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
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Εξ΄ αποστάσεως Εκπαίδευση  

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς γίνεται με πλήρη λειτουργία των σχολικών 
μονάδων. Ωστόσο, εάν τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβληθούν είτε στο 
σύνολο της χώρας είτε σε επιμέρους πιο  επιβαρυμένες περιοχές εφαρμόζεται  
εξ αποστάσεως διαδικτυακή διδασκαλία. Δυνατότητα για πραγματοποίηση 
οργανωμένης διαδικτυακής εκπαίδευσης θα υπάρχει στην περίπτωση 
παιδιών που δεν θα είναι δυνατή η προσέλευσή τους στο σχολείο λόγω 
σοβαρού νοσήματος, σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.  

1.4  Δανειστική Βιβλιοθήκη 

Στο νηπιαγωγείο μας  λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη. 

Κάθε νήπιο δανείζεται ένα βιβλίο κάθε Παρασκευή και υποχρεούται να το 
επιστρέψει έως την ερχόμενη Δευτέρα. Ο μαθητής που δεν έχει επιστρέψει το 
βιβλίο του δεν μπορεί να δανειστεί άλλο βιβλίο, μέχρι την επιστροφή του 
προηγούμενου. Τα δανειζόμενα βιβλία- παραμύθια της Βιβλιοθήκης πρέπει να 
επιστρέφονται εγκαίρως και σε καλή κατάσταση. 

1.5 Αξιολόγηση-Πρόοδος μαθητών/τριών στο 

Νηπιαγωγείο  

Στο Νηπιαγωγείο η παρακολούθηση της εξέλιξης και της προόδου κάθε 
παιδιού ενσωματώνεται στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 
εργασίες των νηπίων διατηρούνται σε ατομικούς φακέλους και παραδίδονται 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε κάθε παιδί. 

1.6 Δεκατιανό  – σίτιση προαιρετικού ολοήμερου 

Κάθε παιδί θα πρέπει από την αρχή της σχολικής χρονιάς να έχει μαζί του μία 
σχολική τσάντα νηπιαγωγείου ,μέσα στην οποία θα φέρνει καθημερινά το 
δεκατιανό και το ελαφρύ γεύμα σε ανοξείδωτο μπωλ (ολοήμερο τμήμα). Θα 
πρέπει, επίσης, να έχει μία μικρή υφασμάτινη πετσέτα την οποία θα στρώνει 
επάνω στο τραπέζι, το μπολ του φαγητού του, κουτάλι/ πιρούνι και το 
παγουρίνο/ μπουκάλι του. Σε όλα τα προσωπικά αντικείμενα του νηπίου θα 
αναγράφεται το όνομά του. Ακόμη τα νήπια θα αποκτήσουν δεξιότητες 
αυτοεξυπηρέτησης και υγιεινής διατροφής. 

 Οι ώρες του προγεύματος και του γεύματος είναι ιδιαίτερες στιγμές της 
ημέρας. Παρακαλούμε να μη δίνετε στο παιδί σας τρόφιμα τα οποία δεν του 
αρέσουν ή τα οποία δυσκολεύεται να φάει, γιατί αυτό είναι πιθανόν να 
αποτελέσει αφορμή για αντιδράσεις του προς το νηπιαγωγείο. Φροντίζετε να 
παίρνει μαζί του υγιεινές τροφές – ως επί το πλείστον – και απαγορεύονται τα 
γαριδάκια, τσιπς, σοκολάτες, κρουασάν τυποποιημένα κ.α. Δεν πρέπει να έχει 
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μαζί του ξηρούς καρπούς, τσίχλες, ή καραμέλες, για λόγους ασφάλειας τόσο 
του ιδίου, όσο και των άλλων παιδιών. 

1.7 Άνετος ρουχισμός και αυτοεξυπηρέτηση. 

Τα νήπια πρέπει να φορούν άνετα ρούχα ,χωρίς ζώνες κλπ για να μπορούν 
να αυτοεξυπηρετούνται στην τουαλέτα και να αποφεύγουν παπούτσια με 
κορδόνια. Ακόμη τα νήπια πρέπει να εξασκηθούν στην ατομική τους υγιεινή, 
γιατί ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τα σκουπίζουν οι νηπιαγωγοί. 

1.8 Προσωπικά αντικείμενα – παιχνίδια  – Ονομαστικές 

Γιορτές - Γενέθλια – Κεράσματα. 

Για αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των νηπίων, να αποφεύγουν να φέρνουν 
στο νηπιαγωγείο προσωπικά αντικείμενα-παιχνίδια από το σπίτι τους. 

Στις ονομαστικές γιορτές και στα γενέθλια των νηπίων, οι γονείς μπορούν να 
φέρουν ατομικά – συσκευασμένα κεράσματα  και να μοιραστούν από τα ίδια 
τα νήπια. 

1.9.  Διάλειμμα  

Ο χρόνος του διαλείμματος καθορίζεται από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Διδασκαλίας και έχει διάρκεια 45 λεπτά. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι 
μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, με εξαίρεση τις μέρες όπου 
επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπου το διάλειμμα πραγματοποιείται 
εντός της σχολικής αίθουσας. 

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός 

έλεγχος 

Για να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας τα νήπια 
έχουν καθήκον να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς. 
Συγκεκριμένα, οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς 
το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και τους συμμαθητές τους. Γι αυτό στην 
αρχή του σχολικού έτους δημιουργείται από κοινού ένα συμβόλαιο – 
τήρηση κανόνων για ένα παιδαγωγικό και δημοκρατικό σχολικό κλίμα . 

Ο σεβασμός προς το σχολικό  περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία του 
Σχολείου και την περιουσία των άλλων είναι από τις βασικότερες 
υποχρεώσεις των νηπίων. Να υπάρχει σεβασμός των προσωπικών 
αντικειμένων των συμμαθητών τους. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπονται 
είδη αξίας και παντός είδους αντικείμενα που η χρήση τους μπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των μαθητών. 
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2.1 Προϊσταμένη – διδακτικό προσωπικό 

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. 

3. 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 καθώς και με την 
συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου και με τους εκπαιδευτικούς  από το  
Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ . 

Δράσεις ευαισθητοποίησης κατά της βίας στο σχολείο π.χ. 6 Μαρτίου 
Πανελλήνια Σχολική Ημέρα  κατά της βίας στο Σχολείο. 

4 .Σχολικές Εκδηλώσεις –Αργίες 

Οι σχολικές εκδηλώσεις, γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου, καθώς 
και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν 
στην πραγματοποίηση του σχολικού έργου.  
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Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το ημερήσιο σχολικό διδακτικό 
ωράριο, ενώ θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση προς τους γονείς και γραπτή 
έγκρισή τους. 

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου, των Χριστουγέννων και ο εορτασμός της 
25ης Μαρτίου και της 17ης Νοέμβρη γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών και 
των μαθητών ή με την παρουσία των γονέων αν είναι εφικτή  αλλά  με τήρηση 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω πανδημίας. 

Στις Εθνικές γιορτές, αλλά και στις θρησκευτικές γιορτές δε λειτουργεί το 
Ολοήμερο τμήμα. 

Δεν επιτρέπεται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών να 
αναρτήσουν φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο από διάφορες 
εκδηλώσεις του σχολείου. 

 Εικόνες από σχολικές δραστηριότητες των παιδιών που θα αναρτηθούν από 
τους εκπαιδευτικούς σε εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς ιστότοπους και στον 
ιστότοπο του σχολείου, θα έχουν υποστεί επεξεργασία και θα γίνονται μόνο 
μετά την ενυπόγραφη έγκριση των γονέων για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των νηπίων. 

Τα νηπιαγωγεία δε λειτουργούν: 

1. Τα Σάββατα και τις Κυριακές 

2. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή) 

3. 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. 

4. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων). 

5. Την 20η Οκτωβρίου, γιορτή του πολιούχου του νησιού Αγίου 
Γερασίμου. 

6. Την Καθαρή Δευτέρα 

7. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή) 

8. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου 
(διακοπές Πάσχα), 
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9. Την 1η Μαΐου 

10. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος 

11. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές) 

12. Τα Νηπιαγωγεία παραμένουν, επίσης, κλειστά, όταν οι Νηπιαγωγοί 
παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια της Συντονίστριας και κατά τις 
εκλογές (Δημοτικές, Βουλευτικές). 

5. Συνεργασία Σχολείου - γονέων και διδακτικού 

προσωπικού 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς γίνονται συναντήσεις με τους γονείς των 
προνηπίων και νηπίων για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου και το αναλυτικό 
πρόγραμμα και μετά τη λήξη κάθε τριμήνου ,γίνεται ατομική ενημέρωση από 
τις νηπιαγωγούς για την πρόοδο του παιδιού τους. 

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. 

Οι γονείς οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που 
αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου του σχολείου 
και στη σχολική ιστοσελίδα, να ελέγχουν καθημερινά τα ηλεκτρονικά τους 
ταχυδρομεία (e-mail) για τυχόν ενημερώσεις και τέλος τις ανακοινώσεις που 

μεταφέρουν οι μαθητές. 

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων πρέπει το Νηπιαγωγείο να γνωρίζει 
ποιος από τους δυο γονείς έχει την κηδεμονία. 

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. 

Πρέπει να φροντίζουν ώστε το παιδί τους να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς 
στο σχολείο και σε περίπτωση απουσίας μαθητή, ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή 
επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνουν έγκαιρα το σχολείο. 

Προσκομίζουν στο σχολείο τους αριθμούς τηλεφώνων τους και των 
ηλεκτρονικών διευθύνσεων τους (e-mail) για άμεση επικοινωνία μαζί τους και 
ενημερώνουν το σχολείο για κάθε αλλαγή αυτών. Επιπλέον, πρέπει να 
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φροντίζουν ώστε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι 
άμεσα διαθέσιμοι σε έκτακτες περιπτώσεις. 

Σε περίπτωση που ένα νήπιο, 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. 

5.1 Σχολικό Συμβούλιο  

 Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο 
συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και δυο εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό 
Συμβούλιο λειτουργεί συνεργατικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση 
θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη 
ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της 
υλικοτεχνικής υποδομής του Νηπιαγωγείου. 

 5.2 Υποστηρικτικές Δομές 

 Οι παρακάτω υποστηρικτικές δομές είναι στη διάθεση των γονέων και των 
εκπαιδευτικών για περαιτέρω βοήθεια και στήριξη στο πολύπλευρο και 
δύσκολο έργο τους. 

  Ο Διευθυντής ΠΕ Κεφαλληνίας Γ. Κοκκόσης εποπτεύει, ελέγχει, συντονίζει 
και καθοδηγεί τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της ευθύνης του. 

 Τηλ. 26710422212, email: mail@dipekef.sch.gr  

 Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Μ. Βλάχου 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων 
Νήσων, συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς της περιοχής με σκοπό την 
ομαλή πορεία της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης, καθώς και των νέων, 
σύγχρονων διδακτικών μεθόδων. 

 Τηλ. Επικοινωνίας: 2671026802, email: 2pekes@ionion.pde.sch.gr 

mailto:mail@dipekef.sch.gr
mailto:2pekes@ionion.pde.sch.gr
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  To ΚΕΔΑΣΥ KEΦΑΛΛΗΝΙΑΣ , έχει την ευθύνη να διερευνά και να 
πιστοποιεί τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και 
των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2671027475, email: mail@kesy.kef.sch.gr 

5.3 Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση 

μαθητών/τριών 

 Η έγκαιρη και στοχευμένη παρέμβαση από τα πρώτα χρόνια ζωής του 
νηπίου είναι ουσιώδης και καθοριστικής σημασίας για την εκπαιδευτική 
ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη στην ομάδα συνομηλίκων και την 
ψυχοσυναισθηματική καλλιέργεια του νηπίου. 

 Για τους μαθητές/τριες που πρόκειται να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και από 
σχετική ιατρική γνωμάτευση προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων πρώιμης 
εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης, οι γονείς/ κηδεμόνες τους 
δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τη διερεύνηση 
και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των 
μαθητών/τριών, από τον Σεπτέμβριο προ του έτους της πρώτης εγγραφής 
τους στο νηπιαγωγείο, προκειμένου να ληφθούν εγκαίρως εξατομικευμένα 
μέτρα υποστήριξης αυτών και των οικογενειών τους με την έναρξη της 
φοίτησής τους στην σχολική μονάδα.  

5.4 Επανάληψη φοίτησης νηπίου 

Επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο για ένα ακόμη έτος, γίνεται όταν το 
νήπιο παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες παρακολούθησης της Α’ Τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου και αυτές πιστοποιούνται με γνωμάτευση Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ή 
δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού  Κέντρου ή με σχετική βεβαίωση του Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή του Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Εκπαίδευσης. Επανάληψη φοίτησης 
νηπίου μπορεί να γίνει μόνο με την συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων του. 

6.Ποιότητα του σχολικού χώρου 

Ένας από τους στόχους του Σχολείου είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της 
ευθύνης στους μαθητές σε ότι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. 
Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου 
χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα 
χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού.  
 

6.1 Διαμόρφωση αιθουσών  

 

Η διαρρύθμιση και διαμόρφωση της αίθουσας του νηπιαγωγείου έχει σαν 
πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια των νηπίων καθ όλη τη διάρκεια παραμονής 

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=mail%40kesy.kef.sch.gr&popup=1%27,%27%27,%27width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes%27))
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τους σε αυτή. Η διακόσμηση της διαμορφώνεται στην αρχή της χρονιάς από 
τους μαθητές και μέσα από το πως σταδιακά αναδύονται οι ανάγκες ύπαρξης 
γωνιών και τακτοποίησης του υλικού που έρχονται σε επαφή μέρα με τη μέρα. 
Οι γωνιές - κέντρα μάθησης αλλάζουν στη διάρκεια της χρονιάς ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών, ενώ κάποιες άλλες παραμένουν σταθερές. Τα 
ίδια τα παιδιά γίνονται υπεύθυνα για την καθαριότητα του χώρου, τον ορθό 
χειρισμό των υλικών και τον σεβασμό στα κοινά παιχνίδια. 
 

 6.2 Συντήρηση και καθαριότητα αιθουσών- Διαμόρφωση 

αύλειου χώρου 

 Την ευθύνη της συντήρησης και καθαριότητας των κτηριακών υποδομών του 
σχολείου έχει ο Δήμος. Μέσω των τοπικών αντιπροσώπων του και του 
Σχολικού Συμβουλίου διευθετούνται ζητήματα που άπτονται της δικής του 
ευθύνης. Το ίδιο ισχύει και για τον αύλειο χώρο. 

 Πολλές φορές όμως ο καλλωπισμός και η συντήρηση τόσο του αύλειου 
χώρου όσο και του εσωτερικού του σχολείου αποτελούν ευκαιρία για 
εθελοντική εργασία και συνεργασία της εκπαιδευτικού με τους γονείς και 
κηδεμόνες. 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από 

εισήγηση της προϊσταμένης του 1ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου, με τη 

συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, του εκπροσώπου  

γονέων καθώς και του εκπροσώπου του Δήμου Αργοστολίου βάσει του 

Πρακτικού με αριθμό 1/ 2-9-21 ειδικής συνεδρίασης. 

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και 

στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους 

τους παράγοντες του σχολείου (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, 

γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό 

θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του 

Νηπιαγωγείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να 

οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. 

Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν 

προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από 

την Προϊσταμένη και το Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της 

παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα 

συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται με κάθε 
πρόσφορο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με τον κανονισμό του 
Νηπιαγωγείου. 
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