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Εισαγωγή 

Το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος όπου τα νήπια, περνούν πολλές ώρες καθημερινά. 

Μαθαίνουν, παίζουν, χαίρονται, δημιουργούν, συνεργάζονται. Πολλές φορές όμως 

αντιμετωπίζουν και δυσκολίες, τόσο οι μαθητές , που αφορούν στην προσαρμογή 

τους στο συγκεκριμένο περιβάλλον και στην συνύπαρξή τους με συνομηλίκους, 

όσο και το διδακτικό προσωπικό που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ τους, με τους 

γονείς αλλά ακόμα και στην προσπάθεια παροχής ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου. 

Η σχολική ζωή καλό είναι να ρυθμίζεται από κάποιους κανόνες, οι οποίοι βοηθούν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα ως 

μια ασφαλής κοινότητα μάθησης. Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη 

ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει 

τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. 

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. 

 

Σκοπός του Νηπιαγωγείου 

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. Σύμφωνα με το 

άρθρο 3, του Ν.1566, το Νηπιαγωγείο βοηθά τα νήπια «να καλλιεργούν τις 

αισθήσεις τους, να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές, να 

εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους, από το φυσικό και το 

κοινωνικό περιβάλλον, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ελεύθερα και αβίαστα, να 

αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, με σύμβολα γενικά και 

ιδιαίτερα, στους τομείς της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Αισθητικής». 

Επιπλέον το σύγχρονο νηπιαγωγείο επιδιώκει το σεβασμό της προσωπικότητας του 

νηπίου, την ικανοποίηση των φυσικών και ψυχικών του αναγκών και το σεβασμό 

στις ατομικές του διαφορές. 

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, 

έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που 

διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. 

Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από 

τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης 

και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων πρακτικών. 



 

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, ο 
αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, 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. 

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του 
Νηπιαγωγείου, επιδιώκεται: 

 Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με 
επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των 
μαθητών/μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Να αναπτύσσεται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής 
κοινότητας. 

 Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής 
κοινότητας. 

 Να δημιουργείται πλαίσιο συνθηκών για ουσιαστική μάθηση και εργασία. 
 

Σχολικό Έτος 

Το 4ο  Nηπιαγωγείο Ζακύνθου αποτελείται από δυο τμήματα πρωινά και ένα 

απογευματινό (προαιρετικό ολοήμερο). Υπηρετούν σ’ αυτό τρεις  εκπαιδευτικοί κι 

ένα άτομο σαν βοηθητικό προσωπικό – καθαρίστρια καθώς και η εκπαιδευτικός 

ειδικότητας ξένων γλωσσών (Αγγλικά).  Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχίζουν 

στις 13 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά 

την οποία χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. Όταν η 15η Ιουνίου είναι 

Σάββατο ή Κυριακή, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες λήγουν την προηγούμενη 

Παρασκευή. 

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 - παραμονή στο Νηπιαγωγείο και αποχώρηση από αυτό 
 

Ωράριο λειτουργίας / Προσέλευση – Αποχώρηση 

Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται στο σχολείο από τις 8.15 π.μ. έως 

τις 8.30 π.μ. Δίναται να λειτουργήσει Πρόωρη υποδοχή  από 7.45-8.00 μόνο αν 

υπάρχουν αιτήσεις γονέων για τους μαθητές που επιλέγουν το προαιρετικό 

ολοήμερο πρόγραμμα (13.00-16/00). Ο ελάχιστος αριθμός για την λειτουργία είναι 

5 νήπια/προνήπια Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου. 

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, εισέρχονται μέσα 

στο χώρο του Νηπιαγωγείου και παραδίδουν τα παιδιά στη Νηπιαγωγό στην πόρτα 

της τάξης .Η  αυλόπορτα  του Νηπιαγωγείου, κλειδώνεται  στις 8:30 π.μ. και 

παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για να 

διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών.  

 Ανοίγουν μόνο κατά τις ώρες αποχώρησης των νηπίων δηλαδή στις 13.00μ.μ., 

ώρα αποχώρησης των πρωινών τμημάτων και στις 16:00 μμ ωρα αποχώρησης του 

ολοήμερου τμήματος. 

Η αποχώρηση από το νηπιαγωγείο γίνεται στις 13.00μ.μ. για τους μαθητές των 

πρωινών τμημάτων  και 16.00μ.μ. για τους μαθητές του ολοήμερου τμήματος. Τα 

παιδιά παραδίδονται μόνο στους αναγραφόμενους ενήλικες στην υπεύθυνη 

δήλωση προσέλευσης/αποχώρησης που συμπλήρωσαν οι γονείς τους κατά την 

εγγραφή τους.   Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο 

λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς/κηδεμόνες είναι 

υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους. 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 και συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης 

πρόωρης αποχώρησης. 

Φοίτηση-απουσίες 

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. 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 , για αυτό το λόγο θα πρέπει να γνωρίζουμε την 

αιτιολόγησή της. Αν δεν ήταν άρρωστο, υποχρεωτικά βεβαίωση των γονέων στην 

οποία θα αναφέρεται ο λόγος της απουσίας του. 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). 



Πρόγευμα-Γεύμα 

Κάθε παιδί θα πρέπει, από την αρχή της σχολικής χρονιάς να έχει μαζί του μία 

σχολική τσάντα νηπιαγωγείου (με εύχρηστο κούμπωμα), μέσα στην οποία θα 

φέρνει καθημερινά: 

- το πρόγευμα, 

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,π.χ. 

γιαουρτι,τοστ,κεικ,τυροπιτακια,κουλουρι,φρυγανιές με μελι ,μαρμελάδα,φρουτα τα 

οποια θα είναι πλυμένα και κομμένα(απαγορεύονται μήλο και σταφύλι) – και 

απαγορεύονται τα γαριδάκια, τσιπς, σοκολάτες, κρουασάν τυποποιημένα 

κ.α. Δεν πρέπει να έχει μαζί του ξηρούς καρπούς, τσίχλες, ή καραμέλες, για 

λόγους ασφάλειας τόσο του ιδίου, όσο και των άλλων παιδιών 

--θα πρέπει επίσης να έχει μία μικρή υφασμάτινη πετσέτα την οποία θα στρώνει 

επάνω στο τραπέζι  

- το παγουρίνο / μπουκάλι του 

-δυο εφεδρικές μάσκες σε ξεχωριστά σακουλάκια και ένα για να φυλάσσει αυτή 

που θα φοράει ήδη. 

-μια αλλαξιά ρούχων(εσώρουχο και παντελόνι)αν θεωρείται ότι ακόμα έχουμε¨ 

μικρά ατυχήματα¨ 

-μια μικρή πετσέτα χεριών. 

Δεν χρειάζεται να φορτώνουμε την τσάντα τους με περιττά πράγματα για να 

μπορούν να την κουβαλούν μόνα τους. 

Η ενδυμασία και τα παπούτσια των παιδιών 

Τα παιδιά υποχρεούνται να φορούν άνετα ρούχα για να κινούνται ελεύθερα στο 

χώρο του νηπιαγωγείου. Παρακαλούμε να γράψετε το ονοματεπώνυμό του παιδιού 

σας σε όλα τα προσωπικά του είδη (τσάντα, μπουφάν, παγουρίνο κ.λ.π.). Έτσι 

αναγνωρίζουμε ό,τι μπορεί να έχει ξεχαστεί ή να έχει μπλεχτεί με παρόμοιο άλλου 
παιδιού.  Επίσης θα θέλαμε  ένα πακέτο μωρομάντηλα σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης. Όσον αφορά τα παπούτσια , μπορούν να φορούν αθλητικά ή ό,τι άλλα 

παπούτσια θέλουν αρκεί να τους είναι άνετα. 

Τμήμα προαιρετικό ολοήμερο 

1. Έκτός του πρωινού μέσα στη τσάντα θα πρέπει να έχει και το ελαφρύ γεύμα 

για το μεσημέρι μεσα στα λεγόμενα θερμομπωλ στο οποίο θα αναγράφεται 

με ανεξίτηλο μαρκαδόρο το όνομα του παιδιού. 

2. Θα παραλάβετε και θα πλύνετε από ένα στρωματάκι όπου εκεί θα 

ξεκουράζονται το μεσημέρι. 



3. Θα φέρετε δύο σεντονάκια μικρά στο μέγεθος του στρώματος που 

πήρατε και ένα μαξιλάρι μικρό κούνιας. 

 

 Συνιστούμε να φορούν τα παιδιά παπούτσια τα οποία να μπορούν να τα βγάζουν 
και να τα βάζουν μόνα τους . Και αν δεν έχουν μάθει ακόμα να λύνουν και να 

δένουν τα κορδόνια των παπουτσιών τους , παρακαλούμε – μέχρι να μάθουν – να 

αποφεύγουν να φορούν τέτοια παπούτσια γιατί τους δημιουργεί δυσκολία και 

εκνευρισμό. 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Το Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου καθορίζεται 

από την Υπουργική απόφαση με άρθρο 11,Π.Δ. 79/2017,συντάσσεται από το 

σύλλογο διδασκόντων και υπογράφεται από τη σχολική σύμβουλο προσχολικής 

αγωγής.Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο ακολουθούμε  περιλαμβάνει το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)για το 

νηπιαγωγείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων προεκτείνεται και συμπληρώνεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 

Μουσεία, θέατρα, πολυχώρους, με θρησκευτικές και επετειακές εκδηλώσεις.Για 

αυτή τη σχολική χρονιά λόγω του covid-19 απαγορευονται οι εκδηλώσεις,θα 

γίνονται μόνο εντός της τάξης και μόνο με την παρουσία των παιδιών. Επίσης οι 

επισκέψεις θα γίνονται μόνο ανα τμήμα και με υποχρεωτική χρήση της μάσκας. 

Δράσεις – Προγράμματα εκπονούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς βασιζόμενοι 

πάντα στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών υπό την επίβλεψη της 

Σχολικής Συμβούλου ή των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 

 

2. Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 
 

Σχολικές γιορτές – εκδηλώσεις / αργίες(Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν): 

1. α. Τα Σάββατα και τις Κυριακές 

β. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή) 

γ. 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. 

Δ. 17 Δεκεμβρίου εορτασμος Αγ. Διονυσίου. 

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

ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή το διδακτικό 

προσωπικό παίρνει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές εκδηλώσεις της 
εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής. 

στ. Την Καθαρή Δευτέρα 7/3 



ζ. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή) 

η. Από τη Μ. Δευτέρα18/4 μέχρι και την Κυριακή του Θωμά 1/5 (διακοπές Πάσχα), 

θ. Την 1η Μαΐου 

ια.Την εορτή του Αγίου Πνεύματος 

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

 Στις Εθνικές γιορτές αλλά και στις θρησκευτικές  μετά τη λήξη της γιορτής 
αποχωρούν τα παιδιά και δεν λειτουργεί το Ολοήμερο. 

Εκκλησιασμός νηπίων μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδακτικού 

προσωπικού, εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι 

προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβασή τους στο ναό. 5. Τα Νηπιαγωγεία παραμένουν 

επίσης κλειστά όταν οι Νηπιαγωγοί παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια της 

Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου και κατά τις εκλογές (Δημοτικές, Βουλευτικές, 

Συνδικαλιστικές),σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς θα ενημερώνονται έγκαιρα με 

ενημερωτικό σημείωμα. 

 

3. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων  

Διδακτικό προσωπικό 

Συνεισφέρουν όλοι μαζί στη δημιουργία ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού 

κλίματος στο σχολείο. 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. 

Συνεργασία γονέων-εκπαιδευτικού προσωπικού 

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέροντε προς όλους τους εκπαιδευτικούς 

με την δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά 

τους και ο χώρος του σχολείου. 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. 



Για το  λόγο αυτό έχει οριστεί ημέρα επικοινωνίας με τις νηπιαγωγούς η πρώτη 

Τετάρτη του μήνα, εκτός από τις ατομικές συναντήσεις τριμήνου. 

Οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που αναρτώνται 

στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου του σχολείου και στη 

σχολική ιστοσελίδα και 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 τη 

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. 

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, 

είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. 

Προσκομίζουν στο σχολείο τους αριθμούς τηλεφώνων τους για άμεση επικοινωνία 

μαζί τους και ενημερώνουν το σχολείο για κάθε αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου 

τους. 

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.(Αυτό περιλαμβάνεται και στις 

οδηγίες του εοδυ όσον αφορά τον covid-19) 

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των 

συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους. 

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να 

τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου. Όταν κάποιος μαθητής 

δημιουργεί πρόβλημα πρέπει να το συζητούν πρώτα με την υπεύθυνη νηπιαγωγό 

και στη συνέχεια – αν δεν επιλυθεί- με την Προϊσταμένη. Σε περίπτωση που 

υπάρχει κάτι που δυσαρεστεί, προβληματίζει ή ενοχλεί τους γονείς σε σχολικό 

επίπεδο θα πρέπει να το συζητούν με την υπεύθυνη νηπιαγωγό και την 

Προϊσταμένη. 

 

4. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος 
 

   Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του 

σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον 

οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη    σχολική περιουσία, στον 

συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα   

σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση 



αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να 

αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των 

μαθητών/ μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της 

εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή/τη 

Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον 

Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει 

η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από 

οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της 

προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. 

5. Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού  
 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντας 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, κ.ά. 

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου 
 

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της 

ευθύνης στους μαθητές/ στις μαθήτριες σε ό,τι 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. Φθορές, ζημιές και 

κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές 

δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της 

απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην 

περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη 

αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο. Η διαμόρφωση των χώρων 

γίνεται με κριτήρια την ασφάλεια, την ελκυστικότητα και την ευελιξία σε σχέση με τα 

κέντρα μάθησης – γωνιές. 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από 

εισήγηση της Βάδεν Αγγελικής Προϊσταμένης του 4ου Νηπιαγωγείου Ζακύνθου με τη 

συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων Μαντζίκα Μαρία, Θεοδόση-

Μπουρλίτση Αδαμαντίνη και Μπεκιροπούλου Μαρία των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  καθώς και του εκπροσώπου του 
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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. 
 
 
 

                                         9 Σεπτεμβρίου 2021 

 
Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου 

 

 
                                        Βάδεν Αγγελική 

 
 
 
 

Εγκρίνεται 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών 
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Ημερομηνία: …………………………………………………. 

          Διευθυντής  Εκπαίδευσης 
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