




ΘΕΜΑΣΑ ΤΓΙΕΙΝΗ-COVID(19) 1
Η χριςθ μάςκασ είναι υποχρεωτικι ςτο νθπιαγωγείο. 

Εξάςκθςθ από το ςπίτι και τιρθςθ κανόνων κακθμερινοφ 
πλυςίματόσ τθσ.

-Self- test δφο φορζσ την εβδομάδα( προ-Σρίτησ δηλαδή 
Δευτζρα και προ-Παραςκευήσ δηλαδή την Πζμπτη, εωσ 24 

ώρεσ πριν την προςζλευςη των παιδιών ςτη ςχολική μονάδα).

Μόνο για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίασ (13/9) θα
πραγματοποιηθοφν self – test Κυριακή βράδυ και Σετάρτη 

βράδυ.
- Θερμομζτρθςθ παιδιοφ ςτο ςπίτι , πριν τθν είςοδο του ςτο 

ςχολείο. τθν αρχι καλό είναι να είναι ςτακεροί οι γονείσ που 
ζρχονται ςτο ςχολικό χϊρο.

-υμπτϊματα τφπου : Πυρετόσ , βιχα, καταρροι, κατάπτωςθ, 
πονοκζφαλοσ κ.α, αν εμφανιςτοφν ςτο ςπίτι το παιδί δεν 

ζρχεται ςτο ςχολείο. Αν εμφανιςτοφν ςτο ςχολείο το παιδί 
φεφγει όπωσ και οι ςτενζσ επαφζσ του. Επιςτροφι μετά από 

10 μζρεσ.

sos: ε κάκε περίπτωςθ δεν ξεχνάμε να ενθμερϊνουμε το 
ςχολείο.

Προχπόκεςθ να γίνει επικαιροποίθςθ των τθλεφϊνων των 
γονιϊν και άμεςθ απάντθςθ ςε κάκε κλιςθ από το ςχολείο.

- Γονείσ με πυρετό δε ςυνοδεφουν τα παιδιά ςτο ςχολείο
- Σα νιπια δε φζρνουν προςωπικά αντικείμενα – παιχνίδια από 

το ςπίτι.
-Ενθμζρωςθ για τυχόν αλλεργίεσ των παιδιϊν- Μεταδοτικά 

νοςιματα.
-Απαγορεφεται θ χοριγθςθ φαρμάκων.

- Παρακαλοφμε ελζγχετε το παιδί ςασ για ψείρεσ.
H ΕΙΟΔΟ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ-

ΠΛΗΝ ΣΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ Ε.Α, ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ Ε 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ .

ΘΕΜΑΣΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 2 – ΜΑΚΑ
τθν τςάντα,  τα παιδιά ςε δφο 

φάκελουσ με κουμπί ,μιςόσ Α4, ςτον 
ζνα κα υπάρχουν 4 κακαρζσ μάςκεσ 

και ςτο δεφτερο κα βάηουν τισ 
βρϊμικεσ.

ΠΡΟΟΧΗ: Από την Σετάρτη 8/9 
μπορείτε να προμηθευτείτε 6 self 

test για τα παιδιά ςασ από τα 
φαρμακεία.



ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Λόγω ςυςτζγαςθσ με το δθμοτικό και τθν 
αποφυγι ςυνωςτιςμοφ… Σο ωράριο του 

νθπιαγωγείου μασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ:

ΠΡΩΪΝΟ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ:
1Ο Σμιμα κα Μαριάνκθ: Προςζλευςθ, 8.20-8.25

Αποχϊρθςθ: 12.45μμ
2ο Σμιμα κα Μαρία: Προςζλευςθ, 8.25-8.30

Αποχϊρθςθ: 12.50μμ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ(Κα Ρίτςα): 12:10 
Αποχϊρθςθ: 15:50-15:55

Πρωϊνι υποδοχι : 7.50, για όςα παιδιά ζχουν 
δθλωκεί. Οι υπόλοιποι βάςθ τμιματοσ 
παρακολουκοφν το αντίςτοιχο ωράριο 

προςζλευςθσ
.

Παρακαλοφμε όπωσ τθρείτε τισ ϊρεσ 
προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ  για να μθ 

διαταράςςεται θ εφρρυκμθ λειτουργία του 
ςχολείου.

Δυνατότθτα πρόωρθσ αποχϊρθςθσ από το 
ολοιμερο ι κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ 

υπάρχει μζχρι ςτιγμισ, μόνο για λόγουσ 
ιατρικοφσ ι κεραπευτικισ παρζμβαςθσ με 

βεβαίωςθ από δθμόςιο φορζα.

SOS: Σθν Σρίτθ 14/09/2020 και τθν 
Σετάρτθ15/9 κα λειτουργιςουμε 
μζχρι τισ 12.00.
Η προςζλευςθ κα γίνει όπωσ 
αναφζρεται ςτον πίνακα με το 
ωράριο ανά τμιμα και θ 
αποχϊρθςθ:
11.55 (1ο τμιμα κα Μαριάνκθ)
12.00(2ο τμιμα κα Μαρία). 
Πρόκειται για περίοδο 
προςαρμογισ..
Σο ολοιμερο κα λειτουργιςει από
Πζμπτθ κανονικά.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΑΝΣΑ 
τθν τςάντα του παιδιοφ πρζπει να 

υπάρχουν:
-Αντιςθπτικά μαντιλάκια/υγρό.

-Σάπερ με δεκατιανό υγιεινό: πιτικό κζικ, 
κουλοφρι, γιαοφρτι, τόςτ, τυρόπιτα. 

Απαγορεφονται τα γλυκά και τα 
αναψυκτικά.

-1 μπουκαλάκι νερό
-Μία πετςετοφλα για το φαγθτό.

-1 πακζτο μωρομάντιλα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ( χριςθσ ςυνοδευτικισ μικρισ 
τςάντασ)

-πιτικό φαγθτό ςε κερμομπϊλ με 
ονοματεπϊνυμο . Δε κα ηεςταίνεται.

Ενθμερϊςτε μασ για τυχόν αλλεργίεσ ςε 
τροφζσ.

-Χαλάρωςθ δε κα γίνεται λόγω χϊρου και 
λόγω covid.

Eπίςθσ
Μια αλλαξιά ροφχα.

Να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του 
παιδιοφ ςε όλα τα προςωπικά του είδθ.

Ενκαρρφνετε το παιδί να οργανϊνει και να 
τακτοποιεί μόνο του τα προςωπικά του 

πράγματα.

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΡΓΑΙΑ
Σο κάκε παιδί ςτθν τςάντα του 

πρζπει να ζχει  ατομικά ζνα
διαφανζσ πλαςτικό κουτί ι 

εναλλακτικά ζνα μεγάλο 
διαφανζσ νεςεςζρ γυναικείο 

καλλυντικϊν με 
ονοματεπϊνυμο που να χωράει 

μζςα 
-12 μαρκαδόρουσ χοντροφσ 

carioca. 

Σο υλικό που κα αγοράςετε για 
το νθπιαγωγείο κα ςασ δοκεί εν 

καιρϊ.



ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Δφναται να εφαρμοςτεί ςε 
περιπτϊςεισ κλειςίματοσ 

τμιματοσ ι ςχολείου.

Επομζνωσ κα χρειαςτοφμε 
εκ νζου τθλζφωνα και 

emails.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΟΝΕΩΝ
Μζςω:

-Σθλεφϊνου
- e-mail

- Ραντεβοφ
-Ιςτολογίου ςχολείου

Νεότερθ ενθμζρωςθ ςχετικι με  
το πρόγραμμα και τθν πρόοδο των 

παιδιϊν κα υπάρξει ςε δεφτερο 
χρόνο.



ΑΤΣΟΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ/ ΕΝΔΤΜΑΙΑ
Σα παιδιά ςτο νθπιαγωγείο ζχουν κατακτιςει 

δεξιότθτεσ αυτοεξυπθρζτθςθσ(τουαλζτα, 
τρϊνε μόνα τουσ…) .ε περίπτωςθ που το 
παιδί ςασ δυςκολεφεται ςε κάποιο τομζα, 

ενκαρρφνετζ το να τον κατακτιςει.
Όςον αφορά τα ροφχα επιλζξτε απλά και 

άνετα (ροφχα).
Αποφφγετε κουμπιά, ηϊνεσ και παποφτςια με 

κορδόνια.



ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ
-Εξαςφαλίςτε ζνα ςτακερό κι επαρκζσ 

ωράριο φπνου.
-Μθν παρατείνετε τθ ςτιγμι  του 

αποχωριςμοφ, απλά δϊςτε του ζνα φιλί 
και χαιρετιςτε το.

-Προςπακιςτε να διαχειριςτείτε το 
άγχοσ ςασ, εμπιςτευτείτε τισ 

νθπιαγωγοφσ και μοιραςτείτε τουσ 
προβλθματιςμοφσ ςασ.

-Μθ φοβθκείτε τα αρνθτικά 
ςυναιςκιματα που κα εκφράςει λογικά 

το παιδί τισ πρϊτεσ μζρεσ.
-Μθ βιάηεςτε! Η διαδικαςία τθσ 
προςαρμογισ απαιτεί χρόνο και 

υπομονι!



ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ: Βοϊδι Μαρία
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: Κωςτάκθ Ρίτςα

Μαλλι Μαριάνκθ
Ξυνοφ Βαςιλικι

Ανανία Κατερίνα ΕΒΠ

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΧΟΛΕΙΟΤ: 210-8326069
EMAIL: mail@22nip-athin.att.sch.gr

ΙΣΟΛΟΓΙΟ ΧΟΛΕΙΟΤ: https://blogs.sch./gr/22nipath

ΚΑΛΗ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

https://blogs.sch./gr/22nipath

