
Πληροφορίες για την φοίτηση στο Νηπιαγωγείο 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί από τις 8:15 έως τις 13:00 και το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο: 

 
*Το πρόγραμμα ενδέχεται να αναδιαμορφώνεται, για λόγους ασφάλειας και αποφυγής της 

διασποράς του ιού Covid-19 

 

-Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να τηρείται από όλους το πρόγραμμα άφιξης και αποχώρησης, ώστε να μη 

διαταράσσεται η λειτουργία του σχολείου. Για λόγους ασφαλείας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για 

την ομαλή λειτουργία του προγράμματος η είσοδος του σχολείου κλείνει στις 8:30. 

-Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου και οι 
γονείς/κηδεμόνες αποχωρούν.  

- Κάθε Τρίτη και Παρασκευή οι μαθητές επιδεικνύουν στις νηπιαγωγούς τις βεβαιώσεις αρνητικού 

αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), το οποίο παραμένει στην τσάντα των μαθητών 

μέχρι την διενέργεια του επόμενου. Κατά την προσέλευση είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας από 

όλους (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές). 

- Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν από το σχολείο πριν τη λήξη του 

ωραρίου.  

- Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. 

ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί 
στο σπίτι του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό έντυπο (υπεύθυνη δήλωση). 

-Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των 

μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου και να συμπληρώσει 

σχετικό έντυπο όπου θα αναγράφονται οι λόγοι (υπεύθυνη δήλωση). 

• ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 



Από την σχολική χρονιά 2021-2022 στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου εντάσσονται δραστηριότητες στην 

αγγλική γλώσσα. Οι Δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά σε δύο (2) διδακτικές ώρες 

εβδομαδιαίως, κατανεμημένες δύο (2) φορές την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των οποίων οι 

μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν με έναν/μία εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία 
του/της Νηπιαγωγού. 

• ΑΝΕΤΑ ΡΟΥΧΑ 

Τα νήπια, κατά το διάστημα παραμονής τους στο σχολείο, θα παίξουν, θα φάνε, θα μάθουν να 

αυτοεξυπηρετούνται. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να νιώθουν άνετα, φορώντας κατάλληλα ρούχα και 

παπούτσια, που δεν τα σφίγγουν, δεν τα περιορίζουν και ενισχύουν την αυτονομία τους (στην αρχή τους 
σχολικού έτους καλό είναι να αποφεύγουμε κορδόνια, κουμπιά κλπ). Επιπλέον, καλό είναι να μην 

φοράμε στα παιδιά κοσμήματα και αξεσουάρ, τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν αιτία ατυχήματος. 

• ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο εξυπηρετούνται αυστηρά μόνα τους στην τουαλέτα. Βοήθεια στο 

λύσιμο/δέσιμο ζώνης, φερμουάρ κλπ τους παρέχεται από τις νηπιαγωγούς. 

• ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Στην τσάντα θα πρέπει να έχουν μια αλλαξιά ρούχα (παντελόνι, μπλούζα, φανελάκι, εσώρουχο, κάλτσες), 

επιπλέον μάσκες (τουλάχιστον 2), το παγούρι τους και ένα δοχείο ή σακουλάκι για να τοποθετούν την 
μάσκα τους κατά την ώρα του δεκατιανού, χαρτομάντιλα και καπέλο για τον ήλιο. 

-Σε όλα τα προσωπικά αντικείμενα του παιδιού (μπουφάν, καπέλο, τσάντα, κασετίνα, μπουκάλι, 

φαγητοδοχείο κλπ) θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του με ανεξίτηλο μαρκαδόρο! 

- ΔΕΝ φέρνουμε από το σπίτι στο σχολείο παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα, προκειμένου να 

αποφύγουμε τις μικρο-εντάσεις μεταξύ των παιδιών. 

• ΥΓΙΕΙΝΟ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

-Το δεκατιανό καλό είναι να περιλαμβάνει υγιεινή τροφή, όπως σάντουιτς με τυρί και λαχανικά, σπιτική 

πίτα, κέικ σπιτικό, φρούτα, γιαούρτι, μέλι, ταχίνι, αυγό, μπάρες δημητριακών κλπ. 

-Είναι σημαντικό να αποφεύγονται χυμοί που περιέχουν ζάχαρη, αλλαντικά, κρουασάν του εμπορίου και 

διάφορα σνακ (πατατάκια, γαριδάκια, γλειφιτζούρια, σοκοφρέτες κ.λ.π.) 

• ΓΕΝΕΘΛΙΑ 

Στον χώρο του νηπιαγωγείου δεν πραγματοποιούνται εορτασμοί ονομαστικών γιορτών και γενεθλίων. 

Ωστόσο, εάν το παιδί επιθυμεί μπορεί να κεράσει τους συμμαθητές του οτιδήποτε συσκευασμένο το 

οποίο θα τοποθετηθεί από τις νηπιοαγωγούς στην τσάντα κάθε παιδιού για να το απολαύσει στο σπίτι. 

• ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 



Παρακαλούμε να ενημερώσετε το σχολείο σε περίπτωση που το παιδί σας πάσχει από κάποια ασθένεια ή 

έχει κάποια αλλεργία. Επιπλέον, ενημερώστε μας αν το παιδί σας προσβληθεί από κάποια μεταδοτική 

ασθένεια και κρατείστε το στο σπίτι, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. 

Η χορήγηση φαρμάκων από τη νηπιαγωγό απαγορεύεται, γι’ αυτό σε περίπτωση που το παιδί χρειαστεί 

αντιβίωση ενώ έρχεται στο σχολείο, ρυθμίστε την στις ώρες που το παιδί θα βρίσκεται στο σπίτι. 

Αναφορικά με τις ιώσεις, θυμηθείτε ότι είναι καλύτερο να παραμείνει το παιδί στο σπίτι, ακόμα και αν 
εμφανίζει ελαφριά συμπτώματα, προκειμένου να αναρρώσει ταχύτερα και να μην διασπείρει τον ιό στους 

συμμαθητές του και τις εκπαιδευτικούς. 

Eαν το παιδί εμφανίσει συμπτωματολογία που παραπέμπει στον ιό Covid-19, παραμένει στο σπίτι και 

ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

• ΨΕΙΡΕΣ 

Είναι απαραίτητο να ελέγχετε τακτικά τα κεφάλια των παιδιών για ψείρες. Αν παρατηρήσετε κάτι, 

παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα το σχολείο, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις και στους 
άλλους γονείς. 

• ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 

ΔΕΝ προτρέπουμε το παιδί να ανταποδίδει χτυπήματα που δέχτηκε από συμμαθητές του. Προωθούμε 

την επίλυση των διαφορών με διάλογο. Επιπλέον, παροτρύνουμε το παιδί να επικοινωνεί στην νηπιαγωγό 

οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει και το συμβουλεύουμε να ανταποκρίνεται στις υποδείξεις των 

νηπιαγωγών για την ασφάλεια όλων. 

• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για την βέλτιστη επικοινωνία και συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο, ορίζονται οι εξής ώρες 
επικοινωνίας:  

1. Καθημερινά 8:00 – 8:15 τηλεφωνική ενημέρωση για ενδεχόμενη απουσία μαθητή από το 

σχολείο  

2. Κάθε Παρασκευή 13:00 – 14:00 τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο για θέματα που 
αφορούν την φοίτηση και την εξέλιξη του παιδιού, όταν εσείς κρίνετε ότι χρειάζεται.  

Προγραμματισμένες συναντήσεις εκπαιδευτικών και γονέων θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια 

του σχολικού έτους, στις οποίες όλοι οι συμμετέχοντες απαιτείται να τηρούν τα μέτρα προστασίας για 
τον περιορισμό της διάδοσης του ιού COVID-19 (αποστάσεις, μάσκες κλπ). 

Επιπλέον, για την αρχή της σχολικής χρονιάς από το σχολείο θα υπάρχει ενημέρωση των γονέων 

εξατομικευμένα (μέσω τηλεφώνου ή e-mail) για θέματα που αφορούν κάθε παιδί ξεχωριστά, όταν 

κρίνεται απαραίτητο από τις νηπιαγωγούς, ενώ στο blog του σχολείου θα υπάρχει ενημέρωση για θέματα 

που αφορούν την λειτουργία του σχολείου και τις δράσεις μας.  

Τέλος, είμαστε στην διάθεσή σας προκειμένου να μοιραστείτε μαζί μας προβληματισμούς και προτάσεις. 

Στόχος όλων μας είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την 
καλή συνεργασία σχολείου-οικογένειας! 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

• ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 



Έναρξη λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος: 13:00 - Λήξη Ολοήμερου προγράμματος: 16:00. 

Πρόωρη αποχώρηση από το Ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλέπεται. 

 

13:00 – 14:20 Προετοιμασία γεύματος, γεύμα, χαλάρωση/ύπνος, ελεύθερο 

παιχνίδι – ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές) 

14:20 – 15:00 Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το 

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 

15:00 – 15:20 Διάλειμμα 

15:20 – 15:50 Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση 

15:50 – 16:00 Προετοιμασία αποχώρησης 

16:00 Αποχώρηση 

 

• ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ 

Είναι καλό το γεύμα των παιδιών να είναι μαγειρεμένο και φρέσκο. Καλές επιλογές είναι τα όσπρια, τα 

λαχανικά, το κρέας, τα ζυμαρικά, που θα συνοδεύονται με ψωμί, μια μικρή σαλάτα ή/και τυράκι. 

• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Για την λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος κάθε παιδί που συμμετέχει σε αυτό θα χρειαστεί να 

φέρει στο σχολείο δύο σεντονάκια, ένα μαξιλάρι και μια κουβερτούλα, τοποθετημένα μέσα σε ένα 
μεγάλο πλαστικό κουτί. Επιπλέον, τα παιδιά που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, θα πρέπει να 

έχουν και το μεσημεριανό τους γεύμα, σε κατάλληλο φαγητοδοχείο (αλουμινίου). 

Τηλέφωνο σχολείου: 2674041149 

e-mail σχολείου: mail@nip-mesov.kef.sch.gr 

blog: https://blogs.sch.gr/chkoliogia/ 

Στοιχεία Εκπαιδευτικών 

Ευγενιάδου Ελισάβετ, Νηπιαγωγός 1ου Τμήματος– Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου, Βουλγαράκη Νέλη, 

Νηπιαγωγός 2ου Τμήματος, Λάγιου Μαρία, Νηπιαγωγός Ολοήμερου Προγράμματος, Παναγοπούλου 

Δήμητρα, Νηπιαγωγός Παράλληλης Στήριξης, Κουτσιμανή Σταματία , Εκπαιδευτικός Αγγλικής 
Φιλολογίας 
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