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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    
                                       

 

 

 

1.Εισαγωγή 

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

σχολείο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα ως μια ασφαλής κοινότητα μάθησης.    

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 
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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.  Στο πλαίσιο αυτό ο 

όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε 

βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.                                                  

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά 

της  κοινωνίας.(ΥΠΑΙΘ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)  

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. 

2.Σκοπός του Νηπιαγωγείου 

Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, 

συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος 

σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.                                

Ειδικότερα το νηπιαγωγείο βοηθά τα νήπια:                                                                       

α) Να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους και να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές 

και νοητικές.                                                                                                                                  

β) Να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους από το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον και να αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τις σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό.                                                                  

γ) Να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης με σύμβολα γενικά και 

ιδιαίτερα στους τομείς της γλώσσας, των μαθηματικών και της αισθητικής,                 

δ) Να προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, που θα τα βοηθούν στη 

βαθμιαία και αρμονική ένταξή τους στην κοινωνική ζωή και                                             

ε) Να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και, μέσα στο πλαίσιο του 

οργανωμένου περιβάλλοντος. (Ν.1566/85,άρ.3.)                                                                                                 

Το σύγχρονο Νηπιαγωγείο επιπλέον σέβεται την προσωπικότητα του νηπίου, την 

ικανοποίηση των φυσικών και ψυχικών του αναγκών και το σεβασμό στις ατομικές 

του διαφορές. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον χαράς, παιχνιδιού, δημιουργίας  και 

πειθαρχημένης ελευθερίας. 

Στο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου λειτουργεί  ένα πρωινό τμήμα. Υπηρετεί σε αυτό 

μια μόνιμη Εκπαιδευτικός. Τη σχολική χρονιά 2020-2021 υπηρετούν επιπλέον μια 

εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης και μια σαν ειδικό  βοηθητικό προσωπικό για 
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την υποστήριξη μαθητή με κινητικά προβλήματα. Στο σχολείο υπάρχει επιπλέον ένα 

άτομο σαν βοηθητικό προσωπικό-καθαρίστρια. 

3.Φοίτηση 

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική, διετής και εγγράφονται σε αυτά 

νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία 

τεσσάρων (4) ετών. Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση 

τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον όσο και για 

απρόσκοπτη  παρακολούθηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του 

νηπιαγωγείου. Οι απουσίες ενημερώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 

του myschool.   Γι αυτό σε περίπτωση απουσίας   πρέπει να γνωρίζουμε την 

αιτιολόγησή της. Αν ήταν άρρωστο , υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρετε ιατρική 

βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται επακριβώς το είδος της ασθένειας που είχε 

και θα τονίζεται σαφώς από το θεράποντα ιατρό η δυνατότητά του να επανέλθει στο 

νηπιαγωγείο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειάς του στα άλλα 

παιδιά. Αν δεν ήταν άρρωστο υποχρεωτικά βεβαίωση των γονέων στην οποία θα 

αναφέρεται ο λόγος της απουσίας του. 

4.Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο 

Η εγγραφή των προνηπίων γίνεται ηλεκτρονικά με ευθύνη των γονέων μέσω της 
ψηφιακής υπηρεσίας gov.gr                                                                                                     
Για την εγγραφή των νηπίων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:     

1. Πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου (εκδίδεται από την προϊσταμένη) 

2. Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού ή άλλο στοιχείο στο οποίο να φαίνεται ότι 
έγιναν τα προβλεπόμενα από το νόμο εμβόλια. 

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). 

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

5. Αποδεικτικό στοιχείο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1, του Π.Δ. 200/98 
(ΦΕΚ 161/1998), (πχ. λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήριο οικίας, ή άλλο έγγραφο) 
από το οποίο, κατά την κρίση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, φαίνεται 
η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 
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5.Η Προϊσταμένη 

 Η Προϊσταμένη του  σχολείου συνεργάζεται με τη Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων, με τα Στελέχη της 
Διοίκησης,  καθώς και τους μαθητές και τους γονείς για την από κοινού 
επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ειδικότερα:                                                                                              
1.Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους. 
 2.Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνη για την 
ομαλή λειτουργία του και το συντονισμό της σχολικής ζωής. 
 3.Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές 
αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών 
Διοίκησης.                                                                                                                          
 4.Ενημερώνει τους γονείς  για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το 
έργο του σχολείου αντιμετωπίζοντάς  τους ως συνεργάτες- αρωγούς στο έργο  
για την καλύτερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 
5. Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο 
σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της 
σχολικής κοινότητας. 
 6.Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη 
λειτουργία του σχολείου. (Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002). 

6.Ωράριο προσωπικού 

Η Προϊσταμένη και το διδακτικό προσωπικό παραμένουν στο σχολείο τις εργάσιμες 

ημέρες και εφόσον συντρέχουν λόγοι πέρα από τις ώρες διδασκαλίας και όχι πέρα 

από έξι(6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα για την προσφορά και 

άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο όπως: 

Συμμετοχή σε εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση γονέων και 

κηδεμόνων, τήρηση των βιβλίων του σχολείου. Σύνταξη ετήσιου ή τριμηνιαίου 

προγραμματισμού και σε οποιεσδήποτε έκτακτες περιπτώσεις κριθεί αναγκαίο. 

7.Συνεργασία γονέων και Νηπιαγωγείου 

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς το προσωπικό του 

σχολείου με τη 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. Για το λόγο αυτό οι 

συναντήσεις γονέων και Νηπιαγωγού θα είναι τακτικές, εκτός διδακτικού ωραρίου 
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αλλά εντός εργασιακού ωραρίου εκπαιδευτικού.                                                                                                                              

Με  την έναρξη της σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται συγκέντρωση γονέων και 

κηδεμόνων, σε ώρα που να επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους, στην οποία οι 

γονείς ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου και άλλα επιμέρους 

θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή. Παιδαγωγικές-ενημερωτικές συναντήσεις 

πραγματοποιούνται με τη λήξη κάθε τριμήνου  εκτός διδακτικού ωραρίου και εντός 

εργασιακού ωραρίου. Ορίζεται ως μέρα συνεργασίας των γονέων με τη νηπιαγωγό 

κάθε πρώτη Δευτέρα του εκάστοτε μήνα. Η Νηπιαγωγός δέχεται και έκτακτα γονείς 

που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου.                                                                                                                                        

Οι γονείς οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που αναρτώνται 

στον πίνακα ανακοινώσεων, 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.                                                                                            

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 την Προϊσταμένη του 

σχολείου ο γονέας-κηδεμόνας του για την άμεση προσέλευσή του στο σχολείο και 

την παραλαβή του παιδιού του. Αν ένα νήπιο  υποβάλλεται σε  κάποια συγκεκριμένη 

φαρμακευτική αγωγή ή αν έχει ευαισθησία σε φάρμακα, σε κάποιες τροφές ή σε 

κάτι άλλο, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν για το θέμα αυτό τη Νηπιαγωγό. 

Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων από το προσωπικό του σχολείου, όπως ορίζει 

σχετική νομοθεσία. Παρέχονται όμως οι πρώτες βοήθειες και ενημερώνονται 

τηλεφωνικά οι γονείς του παιδιού.                                                                                                        

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.                                                                                                             

Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των 

συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία τους.                                                 

Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι που δυσαρεστεί, προβληματίζει ή ενοχλεί τους 

γονείς σε σχολικό επίπεδο, θα πρέπει να το συζητούν με την Νηπιαγωγό.                             
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8.Σχολικό έτος-Έναρξη / λήξη μαθημάτων 

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 14 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, 
ημέρα κατά την οποία χορηγούνται τα αναμνηστικά στα νήπια. 

9.Ωράριο λειτουργίας / Προσέλευση – Αποχώρηση 

Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται στο σχολείο  8.15 π.μ. έως  8.30 π.μ. 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.                                  
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. 
Ανοίγουν μόνο κατά την ώρα  αποχώρησης των νηπίων δηλαδή στη 13.00μ.μ.                
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 στον 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, αφού υπογραφεί σχετική υπεύθυνη 
δήλωση. 

10.Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου 

Στην αρχή κάθε τριμήνου πραγματοποιείται προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 
ο οποίος βασίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) καθώς και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών(ΑΠΣ) του Νηπιαγωγείου. Τα 
σχέδια εργασίας ή οι διαθεματικά οργανωμένες δραστηριότητες, ανταποκρίνονται 
στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες των παιδιών αλλά και στις μαθησιακές τους 
ανάγκες και εξασφαλίζουν την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών. Ο εκάστοτε 
τριμηνιαίος προγραμματισμός καταγράφεται στο βιβλίο Πράξεων διδακτικού 
προσωπικού. 
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                                                      11.Ωρολόγιο Πρόγραμμα                                                                                                              
Το Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου  καθορίζεται από την Υπουργική απόφαση 
με Φ.Ε.Κ. 2524, τεύχος Β΄/16-8-2016, συντάσσεται από την Προϊσταμένη και 
υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών θεμάτων. 

12.Προγράμματα σχολικών Δραστηριοτήτων 

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο ακολουθεί το Νηπιαγωγείο 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.  Είναι, επίσης, σύμφωνο με τις απαιτήσεις της εποχής μας, τόσο για 
την παροχή ποιοτικής, αλλά και άρτιας εκπαίδευσης.                                                       
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων  συμπληρώνεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 
Μουσεία, θέατρα,  με θρησκευτικές και επετειακές εκδηλώσεις.                              
Όλες οι δράσεις και τα Προγράμματα που εκπονούνται  κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς βασίζονται πάντα στις ανάγκες  και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, και 
ενισχύουν το άνοιγμα του Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία.                                   
Το Νηπιαγωγείο υλοποιεί προγράμματα  σε συνεργασία με την υπεύθυνη Σχολικών 
Δραστηριοτήτων του Νομού. Συμμετέχει επίσης με υλοποίηση προγραμμάτων  σε 
Εθνικά  και Διεθνή  Δίκτυα  αλλά και σε Εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς.                          
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών καταγράφονται σε 
πρακτικό. 

                               13.Σχολικές γιορτές – εκδηλώσεις / αργίες                                                  
Τα νηπιαγωγεία δε λειτουργούν:                                                                                                   
1.Τα Σάββατα και τις Κυριακές.                                                                                                                          
2.Την 26η Οκτωβρίου γιορτή του πολιούχου Αγίου Δημητρίου.                                      
3.Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή).                                                                                      
4.Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την 
επέτειο του Πολυτεχνείου, σε όλα τα νηπιαγωγεία. Όταν η 17η Νοεμβρίου 
είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη 
Παρασκευή.                                                                                                               
5.Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων).          
6.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.                                  
7.Την Καθαρή Δευτέρα                                                                                                   
8.Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή)                                                                              
9.Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές 
Πάσχα)                                                                                                                               
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10.Την 1η Μαΐου                                                                                                           
11.Την εορτή του Αγίου Πνεύματος                                                                           
12.Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)                               
13.Τα Νηπιαγωγεία παραμένουν, επίσης, κλειστά, όταν οι Νηπιαγωγοί 
παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια της ΣΕΕ ΠΕ60 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων 
Νήσων  και κατά τις εκλογές (Δημοτικές, Βουλευτικές, Συνδικαλιστικές). 

Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου, καθώς και οι διδακτικές 
επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην πραγματοποίηση 
του σχολικού έργου. Γι’ αυτό οι μαθητές καλό θα ήταν να μην απουσιάζουν από 
αυτές, αν δεν έχουν σοβαρό λόγο.                                                                                           
Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου, των Χριστουγέννων, ο εορτασμός της 25ης 
Μαρτίου και της 17ης Νοέμβρη γίνεται στο χώρο του σχολείου. Σε περίπτωση που η 
28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται 
την προηγούμενη Παρασκευή.                                                                                                         
Το Νηπιαγωγείο κατά το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιήσει Σχολικές 
εκδηλώσεις, Εθνικές, Θρησκευτικές, Περιβαλλοντικές προσαρμοσμένες στα νέα 
δεδομένα λόγω της επιδημίας Covid-19 λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του ΕΟΔΥ 
και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 

14.Διδακτικές επισκέψεις 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα πραγματοποιηθούν διδακτικές επισκέψεις, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, μέσα στο διδακτικό 
ωράριο. Οι επισκέψεις θα έχουν παιδαγωγικό και μορφωτικό χαρακτήρα και θα 
συνεισφέρουν στην υλοποίηση των στόχων του ετήσιου προγραμματισμού.              
Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το ημερήσιο σχολικό διδακτικό 
ωράριο, ενώ θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση προς τους γονείς και γραπτή έγκρισή 
τους.                                                                                                                                                                

                                                                                                                                               
15.Πρόγευμα. 

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. Θα πρέπει, επίσης, να έχει μία μικρή υφασμάτινη πετσέτα 
την οποία θα στρώνει επάνω στο τραπέζι, το μπολ του φαγητού του  και το 
παγουρίνο- μπουκάλι του. Οι ώρες του προγεύματος είναι ιδιαίτερες στιγμές της 
ημέρας. Φροντίζετε να παίρνει μαζί του υγιεινές τροφές  και απαγορεύονται τα 
γαριδάκια, τσιπς, σοκολάτες, κρουασάν τυποποιημένα κ.α. Δεν πρέπει να έχει μαζί 
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του ξηρούς καρπούς, τσίχλες, ή καραμέλες, για λόγους ασφάλειας τόσο του ιδίου, 
όσο και των άλλων παιδιών. 

16.Ονομαστικές εορτές – γενέθλια 

Κατά τις ονομαστικές γιορτές και τις ημέρες των γενεθλίων των νηπίων, μπορούν τα 
ίδια να κεράσουν ατομικά γλυκά στα παιδιά. 

                          17.Χρήση εικόνων και βίντεο από σχολικές δραστηριότητες                                                 
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 τη 
Νηπιαγωγό  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.  

18.Επικοινωνία με το σχολείο –Σχολικός Ιστότοπος 

 Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί ιστολόγιο   https://blogs.sch.gr/nipadim/ 
Υπεύθυνη για τη διαχείριση του παραπάνω ιστολογίου είναι η Προϊσταμένη  του 
σχολείου, που μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 
των μαθητών στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Π.Σ.Δ. 

19.Πολιτική άμυνα 

Η  Προϊσταμένη του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους , προβαίνει σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα 
παιδί δεν αποχωρεί από το σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς-
κηδεμόνες. 
Όσον αφορά στην προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, έχει 
επικαιροποιηθεί  το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού 
Κινδύνου στο Νηπιαγωγείο, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, η Προϊσταμένη  ενημερώνει τους  γονείς-
κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση 
των φαινομένων αυτών. 

 
 
 

https://blogs.sch.gr/nipadim/
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20.Προστασία λόγω Covid-19 
Τη σχολική χρονιά 2020-21 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών  που επικρατούν από την 
έξαρση της πανδημίας του Covid-19  τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα του 
ΕΟΔΥ και οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Έχει ορισθεί επίσης υπεύθυνη για τη 
διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης Covid-19 με την αναπληρώτριά της 
καθώς και ο χώρος διαχείρισης ύποπτου περιστατικού. 
 

21.Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Για τη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η Προϊσταμένη συνεργάζεται  με 
τους γονείς για τη  δημιουργία λογαριασμών πρόσβασης στο ΠΣΔ για μαθητές 
Νηπιαγωγείου. 

 
22.Υποστηρικτικές δομές 

 
Οι παρακάτω υποστηρικτικές δομές είναι στη διάθεση  των εκπαιδευτικών και των 
γονέων για περαιτέρω βοήθεια και στήριξη στο πολύπλευρο και δύσκολο έργο τους. 
 (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 
Έργου Νηπιαγωγών 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, Συντονίστρια Ειδικής Αγωγής και 
Ενταξιακής Εκπαίδευσης 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, ΚΕΣΥ Ζακύνθου, Σχολική 
Επιτροπή). 

 
23.Επίλογος 

Ο  εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου  
συντάχθηκε με τη συμβολή όλου του προσωπικού του Σχολείου, ενημερώθηκαν οι 
αρμόδιοι φορείς, αναρτήθηκε στο ιστολόγιο του σχολείου και στον πίνακα 
ανακοινώσεων και επικυρώθηκε με την υπ. Αρ. 9/23-10-2020  πράξη.  

 
Με εκτίμηση η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου 

 
 


