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Ειςαγωγή 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του χολείου (άρκρο37,Ν.4692/2020) επιδιϊκει να 

εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ και τισ ςυνκικεσ που είναι απαραίτθτεσ για να πραγματοποιείται όςο 

καλφτερα γίνεται το ζργο του ςχολείου και να επιτυγχάνονται οι ςτόχοι που κζτουμε κάκε φορά ωσ ςχολικι 

κοινότθτα (μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, βοθκθτικό προςωπικό, γονείσ/κθδεμόνεσ). 

 

φνταξη, ζγκριςη και τήρηςη του Κανονιςμοφ. 

Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ςυντάςςεται φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Διευκφντριασ του 

Νθπιαγωγείου, με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν του ςυλλόγου Διδαςκόντων και διαβάηεται από τον 

εκπρόςωπο τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Εγκρίνεται από τθ υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν 

παιδαγωγικι ευκφνθ του ςχολείου κακϊσ και από το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ 

Λειτουργίασ με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ κοινοποιείται με κάκε πρόςφορο μζςο ςτουσ 

γονείσ/κθδεμόνεσ και αναρτάται ςτον ιςτότοπο του Νθπιαγωγείου. Θ ακριβισ τιρθςι του αποτελεί ευκφνθ 

και υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ :τθσ Διεφκυνςθσ του Νθπιαγωγείου, των 

εκπαιδευτικϊν και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ, των μακθτϊν, των γονζων και κθδεμόνων. Ο Κανονιςμόσ , 

όταν κρικεί αναγκαίο, αναπροςαρμόηεται, μζςω τθσ προβλεπόμενθσ από τον νόμο ςυμμετοχικισ 

διαδικαςίασ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, ζτςι ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνει νζεσ νομοκετικζσ 

ρυκμίςεισ, να ανταποκρίνεται ςτισ αλλαγζσ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ του ςχολείου και τισ, κατά καιροφσ, 

αποφάςεισ των αρμόδιων ςυλλογικϊν οργάνων του. 

 

Σαυτότητα και όραμα του ςχολείου μασ  

To5ο Νθπιαγωγείο Ιωαννίνων ιδρφκθκε το 1972. Είναι 5κζςιο και προζκυψε από τθ ςυγχϊνευςθ των 

5ου, 9ου και 16ου νθπιαγωγείων (ΦΕΚ 1774.β.18-5-18 και ΦΕΚ 2153/Β/23-6-2017). Σθ ςχολικι χρονιά 2020-

2021 λειτουργοφν 5 τμιματα υποχρεωτικοφ πρωινοφ προγράμματοσ, 2 τμιματα προαιρετικοφ ολοιμερου 

προγράμματοσ και 1 τμιμα πρόωρθσ υποδοχισ. Σο εκπαιδευτικό προςωπικό του ςχολείου εμπλουτίηει 

φζτοσ ςχολικι νοςθλεφτρια και ςχολικι ψυχολόγοσ. 

Ο ςκοπόσ του νθπιαγωγείου ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία είναι να βοθκιςει τα παιδιά να 

αναπτυχκοφν ςωματικά, ςυναιςκθματικά, νοθτικά και κοινωνικά μζςα ςτο πλαίςιο των ευρφτερων ςτόχων 

τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ωσ φορζασ κοινωνικοποίθςθσ του παιδιοφ (μετά τθν 

οικογζνεια), κα πρζπει να εξαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ ϊςτε τα παιδιά να αναπτφςςονται και να 

κοινωνικοποιοφνται ομαλά και πολφπλευρα. Σο Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν για 

το Νθπιαγωγείο προςδιορίηει τισ κατευκφνςεισ των προγραμμάτων ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ 

δραςτθριοτιτων Γλϊςςασ, Μακθματικϊν, Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ, Δθμιουργίασ και Ζκφραςθσ (Εικαςτικά, 

Δραματικι Σζχνθ, Μουςικι, Φυςικι Αγωγι) και Πλθροφορικισ για το παιδί του Νθπιαγωγείου. Σα 

προγράμματα αυτά δε νοοφνται ωσ διακριτά αντικείμενα και δεν προτείνονται για αυτοτελι διδαςκαλία, 

αλλά για τον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων που ζχουν νόθμα και ςκοπό για τα ίδια 

τα παιδιά. Επιπλζον το ςφγχρονο νθπιαγωγείο επιδιϊκει το ςεβαςμό τθσ προςωπικότθτασ του νθπίου, τθν 

ικανοποίθςθ των φυςικϊν και ψυχικϊν του αναγκϊν και το ςεβαςμό ςτισ ατομικζσ του διαφορζσ. Και όλα 

αυτά μζςα ςε μια ατμόςφαιρα ςτθν οποία θ χαρά, το παιχνίδι, θ δθμιουργία και θ πεικαρχθμζνθ ελευκερία 

ζχουν πρωτεφοντα ρόλο. 
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Τφιςτάμενη κτιριακή υποδομή 

Σο 5ο Νθπιαγωγείο Ιωαννίνων ςτεγάηεται ςτο ςυγκρότθμα τθσ Ηωςιμαίασ Παιδαγωγικισ Ακαδθμίασ. 

Σο κτίριο καταςκευάςτθκε το 1937και φιλοξενεί τα ςχολεία: 5ο Νθπιαγωγείο Ιωαννίνων, 1ο και 

2οΠειραματικά Δθμοτικά ςχολεία, 8ο και 12οΔθμοτικά χολεία, 1ο Ειδικό Δθμοτικό χολείο και 4ο Γενικό 

Λφκειο Ιωαννίνων. Θ κεντρικι είςοδοσ του νθπιαγωγείου βρίςκεται επί τθσ οδοφ Καλιάφα 2. Σο 

νθπιαγωγείο διακζτει 5 αίκουςεσ διδαςκαλίασ, 3 ςτο κτίριο του νθπιαγωγείου ενϊ οι αίκουςεσ 4 και 5 

βρίςκονται ςτο ιςόγειο του 8ου Δθμοτικοφ ςχολείου. Σα τμιματα 1,2,3,4 ζχουν κοινι αυλι με το 2ο 

Πειραματικό Δθμοτικό χολείο, ενϊ το τμιμα 5 ζχει κοινι αυλι με το 8ο Δθμοτικό ςχολείο και το 1ο Ειδικό 

Δθμοτικό χολείο. Οι χϊροι του ςχολείου όπωσ κάκε χρονιά επιδζχονται εκ νζου ςυντιρθςθ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα: 

 Αλλαγι ςε είδθ υγιεινισ (καηανάκια, βρφςεσ, νιπτιρεσ). 

 υντιρθςθ ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ π.χ. βάψιμο ςτουσ τοίχουσ και ςτισ πόρτεσ. 

 Αντικατάςταςθ των κουφωμάτων ςταW.C. και ςτον αποκθκευτικό χϊρο. 

 υντιρθςθ τθσ εξωτερικισ πόρτασ. 

 Διαμόρφωςθ τθσ κουηίνασ με ςτόχο για να γίνει πιο λειτουργικι. 

 

Προςζλευςη νηπίων - παραμονή ςτο ςχολείο – αποχϊρηςη νηπίων 

Για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 ζχει αποφαςιςτεί από το ςφλλογο διδαςκόντων λόγω των μζτρων για 

τθν πανδθμία τα νιπια των 1ου, 2ου και 3ου τμθμάτων κα ειςζρχονται από τθν πόρτα επί τθσ οδοφ Καλιάφα 

ενϊ τα νιπια των 4ου και 5ουτμθμάτων από τθν κεντρικι είςοδο του ςυγκροτιματοσ επί τθσ οδοφ Δωδϊνθσ. 

Πρόωρη Υποδοχή (ιςχφει μόνο για τουσ μακθτζσ/ μακιτριεσ που παρακολουκοφν το ολοιμερο πρόγραμμα 

και είναι προαιρετικό). 

 Προςζλευςθ των μακθτϊν/τριϊν: 07:45-08:00 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα 

Θ ϊρα προςζλευςθσ των νθπίων είναι 08:15 – 08:30.φμφωνα με τθν υπ’ αρ. πρωτ. 3625/Δ1/13-1-2021 Τ.Α. 

(Σροποποίθςθ ϊρασ αποχϊρθςθσ νθπιαγωγείου) και λόγω των μζτρων πρόλθψθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του 

Covid-19 από τον Ιανουάριο ζχει αποφαςιςτεί: 

 ςχετικά με τθν υποδοχι: όςα νιπια ζχουν αδζλφια ςτα ςυςτεγαηόμενα δθμοτικά ςχολεία κα 

ζρχονται ςτισ 08:15, ενϊ τα υπόλοιπα νιπια ςτισ 08:30.  

 ςχετικά με τθν αποχϊρθςθ: όςα νιπια ζχουν αδζλφια ςτα ςυςτεγαηόμενα δθμοτικά ςχολεία κα 

αποχωροφν ςτθ 13:10, ενϊ τα υπόλοιπα νιπια ςτθ 13:00.  

Ολοήμερο πρόγραμμα 

 Ζναρξθ λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 13:00. 

 Λιξθ των δραςτθριοτιτων Ολοιμερου προγράμματοσ: 16:00. 

Πρόωρη αποχϊρηςη 

φμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Φ.32/269/102481/Γ1/6-9-2012 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με κζμα 

«Ολοιμερο Νθπιαγωγείο» όπου και ορίηεται ότι: «ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (προβλιματα υγείασ, ςοβαρά 

κοινωνικά ηθτιματα) μπορεί να εγκρικεί πρόωρθ αποχϊρθςθ, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ του 

γονζα/κθδεμόνα ςυνοδευόμενθ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, θ οποία διαβιβάηεται μζςω τθσ 

Διεφκυνςθσ των Νθπιαγωγείων ςτουσ Διευκυντζσ Π.Ε. τθν αίτθςθ του γονζα/κθδεμόνα κα πρζπει να 

αναφζρονται οι θμζρεσ ι/και οι ϊρεσ αποχϊρθςθσ από το Ολοιμερο Πρόγραμμα…». 
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Προκειμζνου να διευκολυνκεί, κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, θ ομαλι προςαρμογι των 

μακθτϊν/τριϊν δφναται να εφαρμόηεται ευζλικτο ωράριο παραμονισ ςτο Νθπιαγωγείο κατά τισ πρϊτεσ 

δφο εβδομάδεσ λειτουργίασ ( παρ. 7, άρκρο 2, Π.Δ. 79/2017).  

Θ ζγκαιρθ προςζλευςθ και θ καλά οργανωμζνθ και ελεγχόμενθ αποχϊρθςθ είναι απαραίτθτεσ 

προχποκζςεισ  για τθν πραγματοποίθςθ του διδακτικοφ ζργου και τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου 

γενικότερα και διαςφαλίηει τθν αςφάλεια των μακθτϊν και μακθτριϊν και του προςωπικοφ του ςχολείου. 

Για λόγουσ αςφαλείασ των μακθτϊν/μακθτριϊν αλλά και για τθν ομαλι λειτουργία του 

προγράμματοσ θ είςοδοσ/είςοδοι του ςχολείου κλείνουν ςτισ 08:30 ϊςτε να μθν παρακωλφεται το 

παιδαγωγικό ζργο του ςχολείου. 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν αποχωροφν από το ςχολείο πριν τθ λιξθ του 

ωραρίου. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου (π.χ. 

αςκζνεια), ενθμερϊνεται ο γονζασ/κθδεμόνασ για να προςζλκει ςτο ςχολείο και να ςυνοδεφςει το παιδί 

ςτο ςπίτι του, αφοφ προθγουμζνωσ ςυμπλθρϊςει το ςχετικό ζντυπο (υπεφκυνθ διλωςθ). Εάν κάποιοσ 

γονζασ/κθδεμόνασ χρειαςτεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τθ λιξθ των μακθμάτων, 

χρειάηεται να ενθμερϊςει εγκαίρωσ τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου και να ςυμπλθρϊςει ςχετικό ζντυπο 

(υπεφκυνθ διλωςθ), όπου κα αναγράφονται οι λόγοι. 

Οι εκπαιδευτικοί υποδζχονται τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθν είςοδο του ςχολείου και οι 

γονείσ/κθδεμόνεσ-ςυνοδοί αποχωροφν. Κατά τθ διάρκεια προςζλευςθσ των μακθτϊν/μακθτριϊν δεν 

παρευρίςκεται χωρίσ άδεια ςτον χϊρο του ςχολείου κανζνασ επιςκζπτθσ. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ 

προςζρχονται ζγκαιρα για τθν παραλαβι των μακθτϊν και των μακθτριϊν, παραμζνουν ζξω από τισ 

ειςόδουσ του ςχολείου, χωρίσ να παρεμποδίηουν τθ διαδικαςία αποχϊρθςθσ. Κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν 

προςζλευςθ των ςυνοδϊν δθμιουργεί κινδφνουσ για τθν αςφάλεια των μακθτϊν/μακθτριϊν που 

παρακολουκοφν το ςχολικό πρόγραμμα και παρεμποδίηει τθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου 

Σο νθπιαγωγείο εφαρμόηει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπωσ αυτό ορίηεται από τισ εγκυκλίουσ του 

ΤΠΑΙΘ και εξειδικεφεται από το ςφλλογο Διδαςκόντων με ευκφνθ τθσ Διευκφντριασ και υποβάλλεται προσ 

ζγκριςθ ςτον Προϊςτάμενο εκπαιδευτικϊν κεμάτων τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 

Φοίτηςη 

το νθπιαγωγείο εγγράφονται νιπια που ςυμπλθρϊνουν τθ νόμιμθ θλικία. Φοιτοφν δφο θλικίεσ 

νθπίων. Θ πρϊτθ θλικία (νιπια) περιλαμβάνει τα παιδιά, τα οποία ςτισ 31 Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ 

ςυμπλθρϊνουν θλικία πζντε (5) ετϊν. Θ δεφτερθ θλικία (προνιπια) περιλαμβάνει τα παιδιά, τα οποία ςτισ 

31 Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ ςυμπλθρϊνουν θλικία τεςςάρων (4) ετϊν. 

Θ φοίτθςθ των νθπίων είναι υποχρεωτικι και εποπτεφεται από τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ο 

οποίοσ/θ οποία καταγράφει τισ κακθμερινζσ απουςίεσ και από τθ διευκφντρια, που τισ καταχωρίηει ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΤΠΑΙΘ (myschool). Θ ελλιπισ φοίτθςθ (ςφνολο δικαιολογθμζνων και 

αδικαιολόγθτων απουςιϊν: 100) και μάλιςτα χωρίσ λόγο, δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν 

πρόοδο των μακθτϊν/μακθτριϊν και ο μακθτισ/τρια υποχρεοφται να επαναλάβει τθν τάξθ. Σθν ουςιαςτικι 

αλλά και τθν τυπικι ευκφνθ απζναντι ςτο ςχολείο και τθν πολιτεία για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν, φζρουν 

κατά το νόμο οι γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/%CE%BD%CE%AD%CE%BF_%CE%A0%CE%94.pdf
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Εγγραφζσ νηπίων 

Οι εγγραφζσ ςτα δθμόςια νθπιαγωγεία γενικισ παιδείασ, γίνονται μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 

Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr) με υποβολι θλεκτρονικισ αίτθςθσ εγγραφισ, τθν οποία 

υποβάλλουν οι γονείσ/κθδεμόνεσ των νθπίων/προνθπίων για το νθπιαγωγείο που ανικουν, βάςει τθσ 

διεφκυνςθσ κατοικίασ τουσ και ςφμφωνα με τα όρια τθσ ςχολικισ περιφζρειασ του νθπιαγωγείου. Σθ φετινι 

ςχολικι χρονιά οι εγγραφζσ για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 πραγματοποιοφνται από 1 -20 Μαρτίου. Σο 

πιςτοποιθτικό γζννθςθσ του νθπίου εκδίδεται από τθ διευκφντρια. 

Οι γονείσ υποχρεοφνται να προςκομίςουν: 

 Σο βιβλιάριο υγείασ του παιδιοφ ι άλλο ςτοιχείο ςτο οποίο να φαίνεται ότι ζγιναν τα προβλεπόμενα 

από το νόμο εμβόλια. 

 Σο Ατομικό Δελτίο Τγείασ Μακθτι (ΑΔΤΜ). 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του γονζα / κθδεμόνα ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν αςφαλι μετακίνθςθ 

του νθπίου από και προσ το ςχολείο. 

 Αποδεικτικό ςτοιχείο, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 1, του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161/1998), (πχ. 

λογαριαςμόσ ΔΕΘ, μιςκωτιριο οικίασ, ι άλλο ζγγραφο) από το οποίο, κατά τθν κρίςθ τθσ 

Διευκφντριασ του Νθπιαγωγείου, φαίνεται θ διεφκυνςθ κατοικίασ του μακθτι. 

 

Εμβολιαςμόσ νηπίων - Φαρμακευτική αγωγή 

φμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εμβολιαςμϊν υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα 

τα εμβόλια που είναι ενταγμζνα ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν. Νιπιο που δεν είναι εμβολιαςμζνο 

φοιτά ςτο νθπιαγωγείο με τθν προχπόκεςθ ότι οι κθδεμόνεσ του κα φροντίςουν ςε εφλογο χρονικό 

διάςτθμα να εμβολιαςτεί. Σο νθπιαγωγείο φροντίηει να ενθμερϊςει γραπτϊσ τουσ κθδεμόνεσ για τθν 

υποχρζωςθ τουσ αυτι. Αν ανικει ςε οικονομικά ευάλωτεσ ομάδεσ (πρόςφυγεσ, Ρομά κ.α.), το ςχολείο 

επικοινωνεί με τθν πρόνοια και τθν τοπικι δομι ΣΟΜΤ για τον δωρεάν εμβολιαςμό του. Αν οι γονείσ είναι 

αρνθτζσ εμβολίων και αρνοφνται τον εμβολιαςμό του παιδιοφ τουσ, ενθμερϊνεται θ Διεφκυνςθ 

Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 

χετικά με τθν χοριγθςθ φαρμακευτικισ αγωγισ από τουσ εκπαιδευτικοφσ ιςχφει θ εγκφκλιο του 

ΤΠΑΙΘ (αρ. Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010).Πιο ςυγκεκριμζνα: οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεοφνται να ζχουν 

τισ απαραίτθτεσ ιατρικζσ ι φαρμακευτικζσ γνϊςεισ, ϊςτε να ςυνειςφζρουν με εξειδικευμζνεσ πράξεισ 

(χοριγθςθ φαρμάκου από το ςτόμα, ι ςε ενζςιμθ μορφι) ςε ειδικοφ τφπου αςκζνειεσ των μακθτϊν 

(εφθβικόσ ηαχαρϊδθσ διαβιτθσ, επιλθπτικζσ κρίςεισ κ.ά) αλλά και ςε εποχιακζσ ιϊςεισ. Αυτό δεν αποκλείει 

τθν υποχρζωςθ του εκπαιδευτικοφ να παρζχει τισ ςτοιχειϊδεισ πρϊτεσ βοικειεσ ςτουσ μακθτζσ του 

ςχολείου του. Για το λόγο αυτό, ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται φαρμακευτικι αγωγι, οι γονείσ και 

κθδεμόνεσ των μακθτϊν, οφείλουν να αιτοφνται τθν άδεια των Διευκυντϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ 

προκειμζνου να ειςζρχονται οι ίδιοι, ι άλλο πρόςωπο το οποίο κα υποδείξουν ςχετικά, ςτο χϊρο του 

ςχολείου, ϊςτε να τθ χορθγιςουν. ε ζκτακτα ςοβαρά ιατρικά περιςτατικά μακθτϊν, οι Δ/ντζσ οφείλουν 

μόνο να καλοφν το ΕΚΑΒ (166) για διακομιδι του μακθτι, ενϊ ταυτόχρονα ενθμερϊνουν τουσ γονείσ του. 

Σθ φετινι ςχολικι χρονιά θ ςχολικι νοςθλεφτρια δφναται να χορθγιςει φαρμακευτικι αγωγι αν 

χρειαςτεί και βοθκά ςε κάκε πικανό τραυματιςμό νθπίου. 
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Προετοιμαςία γεφματοσ - Γεφμα - Κεράςματα 

Σο γεφμα των μακθτϊν/ μακθτριϊν παραςκευάηεται ςτο ςπίτι με ευκφνθ των γονζων/κθδεμόνων 

τουσ. Θ νθπιαγωγόσ ςτο ολοιμερο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου, βοθκά και κακοδθγεί τουσ μακθτζσ/ 

μακιτριεσ ϊςτε να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ αυτοεξυπθρζτθςθσ, που αφοροφν ςτθ 

διαδικαςία του γεφματοσ και να εξυπθρετοφνται αυτόνομα.  

Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων ζχει αποφαςίςει ότι ςε γιορτζσ και γενζκλια νθπίων και εκπαιδευτικϊν τα 

κεράςματα κα δίνονται ςε ατομικζσ ςυςκευαςίεσ κατά τθν αποχϊρθςι τουσ από το νθπιαγωγείο. 

 

Διάλειμμα. 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ οι μακθτζσ/ μακιτριεσ βγαίνουν ςτο προαφλιο, όπωσ ζχει 

κακοριςτεί από το Ωρολόγιο πρόγραμμα. Σθ φετινι ςχολικι χρονιά λόγω των ζκτακτων μζτρων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ τα διαλείμματα είναι περιςςότερα (2, για το πρωινό υποχρεωτικό 

πρόγραμμα), πιο μικρά και ζχουν οργανωκεί ζτςι ϊςτε να μθν ςυμπίπτουν με τα διαλείμματα των άλλων 

ςχολείων. Επίςθσ ζχει κακοριςτεί και ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ για το κάκε τμιμα. επερίπτωςθ κακοκαιρίασ 

τα τμιματα 1,2,3 παραμζνουν ςτισ τάξεισ τουσ κάνοντασ εκεί το διάλειμμα. Σα τμιματα 4 και 5 εφόςον θ 

είςοδοσ τθσ αίκουςασ Αρχιεπιςκόπου πυρίδωνοσ είναι ελεφκερθ από άλλουσ μακθτζσ μποροφν να κάνουν 

εκεί το διάλειμμά τουσ (ζπειτα από ςχετικι άδεια του υπευκφνου του χϊρου). 

Σο διάλειμμα είναι χρόνοσ παιχνιδιοφ και ανάπτυξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων όπου οι μακθτζσ και οι 

μακιτριεσ αλλθλεπιδροφν, παίηουν αρμονικά και για οποιοδιποτε πρόβλθμα ι δυςκολία αντιμετωπίηουν 

απευκφνονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ τουσ. Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν επιτρζπεται 

κανζνασ ανιλικοσ ι ενιλικοσ να παρακολουκεί, να ςυνομιλεί ι να δίνει αντικείμενα ςε μακθτζσ και 

μακιτριεσ του ςχολείου από τα κάγκελα του προαφλιου χϊρου. 

 

χολικοί χϊροι 

Κοινόσ ςτόχοσ είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Ο ςεβαςμόσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία του 

νθπιαγωγείου, τισ υποδομζσ, τον εξοπλιςμό αλλά και το φυςικό περιβάλλον του ςχολείου αποτελεί βαςικι 

υποχρζωςθ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Με το ίδιο ςκεπτικό υπάρχει φροντίδα για τθν τάξθ 

και τθν καλαιςκθςία ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ, κακϊσ είναι ο ιδιαίτεροσ χϊροσ, όπου παραμζνουν και 

εργάηονται μακθτζσ/μακιτριεσ και εκπαιδευτικοί πολλζσ ϊρεσ. Φροντίδα όλων είναι να διατθροφνται οι 

χϊροι κακαροί. Σεράςτια ςυμβολι ςε αυτό ζχουν και οι υπεφκυνεσ κακαριότθτασ του νθπιαγωγείου. 

 

Τπεφθυνοσ COVID-19 

 Ειδικά για φζτοσ και ακολουκϊντασ τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΤ και τισ οδθγίεσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. ορίςτθκαν 

υπεφκυνθ και αναπλθρϊτρια υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ COVID-19κακϊσ και ειδικόσ χϊροσ ςτο γραφείο τθσ 

Διευκφντριασ για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν πικανϊν κρουςμάτων ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ.  

 

υμπεριφορά – Δικαιϊματα – Τποχρεϊςεισ. 

Η Διευθφντρια 

 υμβάλλει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ των διδαςκόντων/διδαςκουςϊν 

και των νθπίων και είναι υπεφκυνθ, ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ, για τθν ομαλι 

λειτουργία του ςχολείου. 
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 Ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, τισ εγκυκλίουσ 

και τισ αποφάςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία του ςχολείου και τισ αρμοδιότθτεσ του ςυλλόγου 

διδαςκόντων. 

 Ζχει τθν ευκφνθ για τθ διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο, για τθν ανάπτυξθ αρμονικϊν 

ςχζςεων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Οι εκπαιδευτικοί: 

 Προετοιμάηουν κακθμερινά και οργανϊνουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, εφαρμόηοντασ 

ςφγχρονεσ και κατάλλθλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τισ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ των 

νθπίων. 

 Μεριμνοφν για τθ δθμιουργία κλίματοσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ και ςυνεχοφσ και αμφίδρομθσ  

επικοινωνίασ με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των νθπίων, και τουσ ενθμερϊνουν για τθ φοίτθςθ, τθ 

ςυμπεριφορά και τθν εξζλιξθ των παιδιϊν τουσ. 

 Φροντίηουν για τθν πρόοδο όλων των νθπίων τουσ και τουσ προςφζρουν παιδεία διανοθτικι, θκικι 

και κοινωνικι. 

Οι μαθητζσ/ μαθήτριεσ 

 Επιδεικνφουν ςεβαςμό, με τθ ςτάςθ τουσ, προσ κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ, ςυμμετζχουν ενεργά 

ςυνδιαμορφϊνοντασ τθν κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Γονείσ και κηδεμόνεσ 

 Φροντίηουν ϊςτε το παιδί να ζρχεται ζγκαιρα και ανελλιπϊσ ςτο ςχολείο και να ενθμερϊνουν ςε 

περίπτωςθ απουςίασ του. 

 Διαβάηουν προςεκτικά όλεσ τισ ανακοινϊςεισ, ζντυπεσ ι θλεκτρονικζσ, ϊςτε να ενθμερϊνονται για 

κζματα λειτουργίασ του ςχολείου. 

 υνεργάηονται αρμονικά ςε προςωπικό επίπεδο με τθ διεφκυνςθ και το ςφλλογο διδαςκόντων για 

κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ. 

 Ενθμερϊνουν ζγκαιρα και προςκομίηουν τα ςχετικά ζγγραφα, αν υπάρχουν, για κάκε ειδικό κζμα 

που αντιμετωπίηουν τα παιδιά τουσ- κζματα υγείασ, ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ικανότθτεσ ι ανάγκεσ, 

κζματα οικογενειακισ και κοινωνικισ κατάςταςθσ – τα οποία μποροφν να επθρεάςουν τθν επίδοςθ, 

τθ φοίτθςθ και ςυμπεριφορά του παιδιοφ και ηθτοφν τθ ςυνδρομι του ςχολείου. 

 

Παιδαγωγικόσ ζλεγχοσ 

Σα ηθτιματα μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολείο αποτελοφν αντικείμενο ςυνεργαςίασ των 

γονζων/κθδεμόνων με τον εκπαιδευτικό - υπεφκυνο τθσ τάξθσ, τθ διευκφντρια, το ςφλλογο διδαςκόντων 

και τθ ςυντονίςτρια εκπαιδευτικοφ ζργου, προκειμζνου να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι παιδαγωγικι 

αντιμετϊπιςθ του κζματοσ. ε κάκε περίπτωςθ και πριν από οποιαδιποτε απόφαςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ 

βαςικι αρχι τθσ προςωπικότθτασ και των δικαιωμάτων του παιδιοφ. Οι ςωματικζσ ποινζσ δεν 

επιτρζπονται. Σο ςχολείο, ωσ φορζασ αγωγισ, ζχει κακικον να λειτουργεί ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ και 

μακιτριεσ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κάκε πράξθ τουσ ζχει ςυνζπειεσ, να μάκουν να αναλαμβάνουν τθν 

ευκφνθ των επιλογϊν τουσ και να γίνουν υπεφκυνοι πολίτεσ. Θ κάκε εκπαιδευτικόσ κζτει το ςυμβόλαιο τθσ 

τάξθσ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ ςε ςυνεργαςία με τα νιπια, τα οποία ςτθ ςυνζχεια καλοφνται να εφαρμόηουν 

τουσ κανόνεσ και ςταδιακά να αποφεφγουν μθ αποδεκτζσ ςτθν ομάδα ςυμπεριφορζσ. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ 
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ενθμερϊνονται από το ςχολείο για τθν όποια μθ αποδεκτι ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ. Θ ςτενι 

ςυνεργαςία ςχολείου – οικογζνειασ είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλθμζνθ. 

 

1. Πρόληψη φαινομζνων βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

Θ ςχολικι βία ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθ ςωματικι και ψυχικι υγεία του παιδιοφ αλλά και ςτθν 

ψυχοκοινωνικι του ανάπτυξθ. Ωσ εκ τοφτου είναι απαραίτθτθ θ δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ με κυρίαρχεσ 

παραμζτρουσ τον αμοιβαίο ςεβαςμό, τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ και του ςυνεργατικοφ κλίματοσ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα προςπακοφμε τα παιδιά: 

 Να αναγνωρίηουν, να εκφράηουν και να αποδζχονται τα ςυναιςκιματά τουσ (αυτοαντίλθψθ). 

 Να ανακαλφψουν τρόπουσ ζκφραςθσ τόςο των κετικϊν όςο και των δυνατϊν ςυναιςκθμάτων. 

 Να αντιλαμβάνονται και να κατανοοφν τα ςυναιςκιματα των άλλων (ενςυναίςκθςθ). 

 Να αναπτφξουν τθν αυτοεκτίμθςθ και τθν αυτοπεποίκθςι τουσ. 

 Να μάκουν να ςυνεργάηονται και να επιλφουν τισ ςυγκροφςεισ με κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ. 

 Να ςζβονται τισ ιδιαιτερότθτεσ και τθ διαφορετικότθτα των μελϊν τθσ ομάδασ τουσ. 

 Να ενθμερωκοφν και να αςκθκοφν ςτο να αντιλαμβάνονται  περιςτατικά ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

μζςω δραςτθριοτιτων (παραμφκια, κεατρικό παιχνίδι, προβολι ταινιϊν κα). 

 

χολικζσ εκδηλϊςεισ – Δραςτηριότητεσ 

Δράςεισ και προγράμματα εκπονοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ βαςιηόμενοι πάντα ςτισ κλίςεισ 

και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν. Οι ςχολικζσ γιορτζσ, εκνικζσ, κρθςκευτικζσ ι άλλου τφπου, κακϊσ και οι 

διδακτικζσ επιςκζψεισ αποτελοφν μζροσ τθσ ςχολικισ ηωισ και βοθκοφν ςτθ ςυμπλιρωςθ του ςχολικοφ 

ζργου. 

Σθ φετινι χρονιά λόγω των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΤ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ ζχει 

αποφαςιςτεί ότι οι ςχολικζσ εκδθλϊςεισ κα γίνονται ανά τμιμα και χωρίσ τθν παρουςία των γονζων. Θ 

γιορτι των Χριςτουγζννων και θ γιορτι για τθν Επανάςταςθ του 1821 πραγματοποιικθκαν διαδικτυακά. Σο 

κακιερωμζνο αποκριάτικο πάρτι περιορίςτθκε μόνο ςτθν αποκριάτικθ ενδυμαςία.  

 

1. Καινοτόμεσ πρακτικζσ που ζχουν υιοθετηθεί ςτο Νηπιαγωγείο. 

 φμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Φ.76108/ΓΔ4-18.06.20 το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, το 5ο Νθπιαγωγείο 

Ιωαννίνων επιλζχκθκε για το πιλοτικό πρόγραμμα: «Αγγλικά ςτο νθπιαγωγείο».  

 υμμετοχι ςτο πρόγραμμα: «Αςτζρι τθσ Ευχισ» ςυγκεντρϊνοντασ το χρθματικό ποςό που 

πραγματοποίθςε τθν ευχι ενόσ παιδιοφ. 

 υμμετοχι ςε πρόγραμμα «Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ». 

 υμμετοχι ςτον εορταςμό για τα 200 χρόνια από τθν Επανάςταςθ του 1821. 

 

Επικοινωνία και ςυνεργαςία Γονζων/Κηδεμόνων – χολείου 

1. ημαςία τησ επικοινωνίασ και τησ ςυνεργαςίασ ςχολείου – οικογζνειασ 

Πολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του νθπιαγωγείου και του κλίματοσ που 

δθμιουργείται είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των 

νθπίων. Θ εμπιςτοςφνθ του παιδιοφ ςτο ςχολείο ενιςχφεται από τθ κετικι ςτάςθ των γονζων/κθδεμόνων 

προσ το ςχολείο και τον εκπαιδευτικό. Για οποιοδιποτε αίτθμά τουσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ απευκφνονται 
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ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. ε περίπτωςθ που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτι λφςθ ι ςυνεννόθςθ, 

απευκφνονται ςτθ διευκφντρια του νθπιαγωγείου. 

Σθ φετινι ςχολικι χρονιά λόγω των αυςτθρϊν μζτρων προςταςίασ για τθν πανδθμία δεν 

πραγματοποιείται καμία ςυγκζντρωςθ γονζων ςτο χϊρο του ςχολείου και οι ςχετικζσ ενθμερϊςεισ γίνονται 

διαδικτυακά (είτε ομαδικά, ωσ ςχολικι μονάδα, είτε ανά τμιμα), ι κατ’ ιδίαν (ζπειτα από ςχετικι 

ειδοποίθςθ ςτουσ γονείσ).Θ είςοδοσ των γονζων/κθδεμόνων ςτο ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο κατά τισ 

προβλεπόμενεσ ϊρεσ ςυναντιςεων με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων. 

Οι γονείσ/κθδεμόνεσ οφείλουν να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ και να ενθμερϊνουν 

άμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ για κάκε αλλαγι, ϊςτε το νθπιαγωγείο να ζχει τα ιςχφοντα τθλζφωνά τουσ και 

τισ ζγκυρεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ τουσ για τθν αποςτολι ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων ι/και 

υπεφκυνων δθλϊςεων για τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων/δράςεων/εκδθλϊςεων κ.λπ.. 

Επίςθσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ κα πρζπει τακτικά να επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του νθπιαγωγείου, ι να 

αξιοποιοφν κάκε πρόςφορο μζςο επικοινωνίασ που παρζχεται από το Νθπιαγωγείο και να ενθμερϊνονται 

για τα κζματα του νθπιαγωγείου. Σζλοσ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να ζχουν 

φροντίςει είτε οι ίδιοι είτε πρόςωπα που ζχουν εξουςιοδοτιςει να είναι άμεςα διακζςιμοι. 

 

2. φλλογοσ γονζων και κηδεμόνων 

Σο 5οΝθπιαγωγείο Ιωαννίνων δεν ζχει φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων. 

 

χολικό υμβοφλιο 

ε κάκε ςχολικι μονάδα λειτουργεί το χολικό υμβοφλιο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν ο φλλογοσ 

Διδαςκόντων, το Διοικθτικό υμβοφλιο του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων και ο εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ  

αυτοδιοίκθςθσ. Ζργο του χολικοφ υμβουλίου είναι θ ςυμβολι του ςτθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ 

λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Σο ςχολικό υμβοφλιο λειτουργεί ςυνεργατικά και προτείνει 

παρεμβάςεισ για τθν επίλυςθ κεμάτων που αφοροφν ςτθν υγιεινι, ςτθν αςφάλεια και ςτθν πρόςλθψθ 

ατυχθμάτων το ςχολικό χϊρο κακϊσ και ςε ηθτιματα βελτίωςθσ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ του 

Νθπιαγωγείου. το ςχολικό ςυμβοφλιο του 5 ου Ν/Γ Ιωαννίνων δε ςυμμετζχει το Διοικθτικό υμβοφλιο του 

υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, λόγω ανυπαρξίασ του. 

 

Πολιτική του ςχολείου προςταςίασ από πιθανοφσ κινδφνουσ - Αντιμετϊπιςη ζκτακτων αναγκϊν 

Θ Διευκφντρια του νθπιαγωγείου, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ και ςε ςυνεργαςία με το φλλογο 

Διδαςκόντων, προζβθ ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που προβλζπεται για τθν αντιμετϊπιςθ των 

εκτάκτων αναγκϊν εντόσ του ςχολικοφ χϊρου. Δθμιουργικθκε θ Ομάδα Διαμόρφωςθσ χεδίου 

Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων που απαρτίηεται από το φλλογο Διδαςκόντων με επικεφαλι τθ Διευκφντρια και 

επικαιροποιικθκε το χζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ του ςειςμικοφ Κινδφνου. 

Τλοποιικθκαν 2 από τισ 3 προγραμματιςμζνεσ αςκιςεισ ετοιμότθτασ ςειςμοφ: 13/10/2020, 19/01/2021 

(λόγω άςχθμων καιρικϊν ςυνκθκϊν πραγματοποιικθκε ςτισ 04/03/2021) και δεν πραγματοποιικθκε ςτισ 

26/03/2021διότι αναςτάλκθκε θ δια ηϊςθσ διδαςκαλία λόγω των ζκτακτων μζτρων για τθν πανδθμία. 

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ κρίςθσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ παραδίδονται μόνο ςτουσ 

γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ ι ςτα πρόςωπα που οι ίδιοι ζχουν ορίςει γραπτϊσ για τθν παραλαβι των νθπίων 

από τθ ςχολικι μονάδα. Σζλοσ ςε καταςτάςεισ πανδθμίασ ι ακραίων-επικίνδυνων φαινομζνων οι 
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εκπαιδευτικοί, μακθτζσ/μακιτριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, διευκφντρια οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να 

ακολουκοφν ρθτά τισ οδθγίεσ που εκδίδουν οι εκάςτοτε αρμόδιοι φορείσ/υπθρεςίεσ:π.χ. ΕΟΔΤ, ΤΠΑΙΘ, 

Τπουργείο Πολιτικισ Προςταςίασ, κλπ. για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν αςφάλεια 

των μελϊν τθσ. 

 

1. Χϊροσ ςυγκζντρωςησ ςε περίπτωςη ανάγκησ 

 

Η ςημαςία τησ ςυνζργειασ όλων 

Ζνα ανοιχτό ςτθν κοινωνία, ςυνεργατικό και δθμοκρατικό ςχολείο ζχει ανάγκθ από τθ ςφμπραξθ 

όλων των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ μακθτϊν/μακθτριϊν, εκπαιδευτικϊν, διευκφντριασ, 

χολικισ Επιτροπισ, Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ προκειμζνου να επιτφχει ςτθν αποςτολι του. 

 

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ-Διαδικαςίεσ διαςφάλιςησ τησ εφαρμογήσ του 

Ο κοινά ςυμφωνθμζνοσ Κανονιςμόσ βαςίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία και ςτισ ςφγχρονεσ 

παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ. Θ τιρθςι του από όλουσ τουσ παράγοντεσ του ςχολείου 

(μακθτζσ/μακιτριεσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, βοθκθτικό προςωπικό) με αμοιβαίο ςεβαςμό ςτο 

διακριτό κεςμικό ρόλο τουσ αποτελεί προχπόκεςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Νθπιαγωγείου. Είναι το 

κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το ςχολείο να οικοδομιςει για να πετφχει τουσ ςτόχουσ και το όραμά του. 
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Θζματα που ανακφπτουν ςτθν εκπαιδευτικι κακθμερινότθτα και δεν προβλζπονται από τον κανονιςμό, 

αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ από τθ Διευκφντρια και το φλλογο Διδαςκόντων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ 

τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και τθν κείμενθ  εκπαιδευτικι  νομοκεςία, ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ με όλα τα 

μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Οι γονείσ /κθδεμόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν ενθμερϊνονται με κάκε 

πρόςφορο μζςο, ζντυπο ι θλεκτρονικό, ςχετικά με τον κανονιςμό του Νθπιαγωγείου. 

 

 

 
 

 

 

 


