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Λίγα λόγια για την έναρξη της σχολικής μας χρονιάς 

 ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας παρακαλούμε να τηρείτε το καθιερωμένο ωράριο του νηπιαγωγείου, τόσο 

στην προσέλευση όσο και στην αποχώρηση των παιδιών. Τόσο οι συνοδοί όσο και οι μαθητές να φορούν υποχρεωτικά μάσκα 

και να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις. 

 Υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα: 08:15-13:00 μμ 

 Προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα: 13:00-16:00 μμ 

Δεν δύναται πρόωρη αποχώρηση πριν το καθιερωμένο πρόγραμμα 

Το νηπιαγωγείο δεν είναι χώρος φύλαξης παιδιών αλλά χώρος που πραγματοποιείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ΜΟΝΟ το παιδί αποχωρεί με ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση από το γονέα ή κηδεμόνα. 

Οι συνοδοί οφείλουν να ενημερώσουν τις εκπαιδευτικούς για οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στα στοιχεία επικοινωνίας του και 

σε περίπτωση αλλαγής συνοδού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα. Όλα τα παραπάνω ΜΟΝΟ με 

ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ   

 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ 

         

         Να περιέχει: 

 1 πετσέτα σε μικρό μέγεθος (εύχρηστη από τα παιδιά) 

 1 παγουρίνο ή μπουκαλάκι πλαστικό (όχι γυάλινα) 

 Τουλάχιστον 2 μάσκες  (να αποθηκεύονται σε κατάλληλο σακουλάκι ή κουτάκι) 

 Εφεδρικά ρούχα (εσώρουχα, κάλτσες, ρούχα μέσα σε σακούλα και να αναγράφεται το όνομα του μαθητή) 

 Αντισηπτικά μαντηλάκια και ατομικά χαρτομάντιλα 

 ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΡΑΦΤΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ 

 

 ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
 

Πολύ βασικό είναι οι μαθητές να αυτοεξυπηρετούνται στην χρήση της τουαλέτας. 
 

 Self-Test 
 

Θα γίνεται η επίδειξη των αποτελεσμάτων στην δασκάλα της τάξης 
 

Θα γίνονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 24 ώρες πριν σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας 
 

Παρακαλείσθε όπως τηρείτε το παραπάνω  χρονοδιάγραμμα. 
Σε περίπτωση που το παιδί νοσήσει να γίνει άμεση ενημέρωση στο σχολείο καθώς και τήρηση του πρωτοκόλλου του covid 

 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

Έχουν την υποχρέωση οι γονείς για την ασφάλεια των παιδιών να ενημερώνουν από την αρχή της χρονιάς τη σχολική μονάδα.  
 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η  ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
 

Να γίνεται συχνός έλεγχος στα κεφαλάκια των παιδιών σας για ψείρες και κόνιδες 
Να χρησιμοποιείτε προληπτικά λοσιόν. 
Σε περίπτωση που το παιδί σας παρουσιάσει έντονο βήχα, πυρετό ή συνάχι παρακαλούμε να παραμένει στο σπίτι μέχρι την 
ανάρρωσή του. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Θερμή παράκληση να μην φέρουν στο σχολείο τα παιδιά τα προσωπικά τους παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια στο σχολείο μας. 
Η Διευθύντρια Ιατρίδου Παρασκευή 
Οι Εκπαιδευτικοί Παππά Αθανασία- Κατσιγιαννάκη Σοφία -Μπρόζου Παναγιώτα- Βουβουσιώτη Φανή  

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε προκύψει 
 
 


