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Αγαπητοί γονείς, 
Καλώς ήρθατε στο Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων.  Το Νηπιαγωγείο μας, για το σχολικό έτος 2021-2022, έχει 1 

τμήμα πρόωρης υποδοχής, 1 πρωινό υποχρεωτικό τμήμα και 1 προαιρετικό ολοήμερο  τμήμα. 
 

 
 
 

 
Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες οδηγίες σχετικές με τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου για το τρέχον 
σχολικό έτος. 
 
Τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν 2 self test την εβδομάδα και να έχουν βεβαίωση αρνητικού self Test κάθε 
Τρίτη και Παρασκευή, την οποία θα επιδεικνύουν στην υπεύθυνη Νηπιαγωγό κατ ά την ώρα της 
προσέλευσης. Χωρίς βεβαίωση αρνητικού τεστ δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή των παιδιών 
στο Νηπιαγωγείο. Ομοίως απαγορεύεται  η είσοδος σε οποιοδήποτε επισκέπτη δίχως τη χρήση μάσκας. 
Μόνο για την πρώτη εβδομάδα το self test θα πρέπει να γίνει την Κυριακή 12-9-2021, ώστε να το έχετε 
μαζί σας τη Δευτέρα 13-9-2021 στον Αγιασμό. 
 
 

Τρόποι επικοινωνίας: 

• Σημείωμα στην τσάντα του παιδιού 

• Ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του 

νηπιαγωγείου 

• Τηλέφωνο:2671022688 

• Email: mail@nip-farakl.kef.sch.gr 

• Blog Νηπ/γειου: https://blogs.sch.gr/nfarakl/ 

 

mailto:mail@nip-farakl.kef.sch.gr
https://blogs.sch.gr/nfarakl/
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1. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

 
Δύναται να λειτουργήσει τμήμα πρόωρης υποδοχής, από 7:45 πμ- 8:30 πμ μόνο για τους μαθητές που 
έχουν επιλέξει να φοιτήσουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13:00 -16:00) Ο ελάχιστος αριθμός 
για τη λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια και προνήπια. Σε περίπτωση που 
οι αιτούμενοι δεν τηρήσουν την πρόωρη προσέλευση και ο αριθμός αυτών είναι μικρότερος του 5, τότε 
καταργείται και η προσέλευση για όλους γίνεται στις 08:15 πμ. 
 
 
Η Προσέλευση (στο τμήμα βασικού υποχρεωτικού προγράμματος): Είναι διάρκειας 15 λεπτών  και 

γίνεται 08:15 πμ – 08:30 πμ. Καμία καθυστερημένη προσέλευση (μετά τις 8:30) δε θα γίνεται δεκτή. Για το 
προαιρετικό ολοήμερο τμήμα η αποχώρηση γίνεται αυστηρά στις 16:00 μμ, χωρίς τη δυνατότητα πρόωρης 
αποχώρησης.  

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 140510 / Δ1 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και το ΠΔ 79 / 1-8-2017 και 

Θρησκευμάτων «οι θύρες εισόδου και εξόδου του σχολείου παραμένουν κλειστές με ευθύνη των 
Διευθυντών/τριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων. Στο παραπάνω πλαίσιο ενημερώνονται οι 
γονείς για την απαρέγκλιτη τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.»  
Η εξωτερική πόρτα του Νηπιαγωγείου θα ανοίγει για τα παιδιά του προαιρετικού ολοημέρου που αιτήθηκαν 
πρόωρη προσέλευση στις 07:45 πμ έως τις 07:55 πμ, οπότε και θα κλειδώνει εκ νέου μέχρι  τις 8:15 πμ. Στις 
08:15 πμ θα ξεκινάει η προσέλευση των υπολοίπων παιδιών και θα ολοκληρώνεται στις 08:30 πμ, ώρα που 
θα κλειδώνει η εξωτερική πόρτα με λουκέτο.  
Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου και όχι νωρίτερα. 
Αποχώρηση πριν τη λήξη του διδακτικού προγράμματος γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον 
έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (εξασφάλιση συνοδείας, σύμφωνη γνώμη 
γονέων, με ευθύνη γονέων).  

 
Αποχώρηση (ενιαία υποχρεωτικά τμήματα):  13:00 μμ ( χωρίς καθυστερήσεις ) και με τήρηση αποστάσεων. 
Αποχώρηση προαιρετικού ολοήμερου τμήματος: 16.00μμ.( χωρίς καθυστερήσεις ) και με τήρηση 
αποστάσεων. 
 
Πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο σχολείο έχουν δικαίωμα να αιτηθούν γονείς και 
κηδεμόνες μόνο για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης των μαθητών κατόπιν 
βεβαίωσης από δημόσιο φορέα. 
 
Για την εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου παρακαλούμε θερμά να σεβαστείτε και να τηρήσετε το 
ωράριο.  

 
2. Άτομα που συνοδεύουν ή παραλαμβάνουν τα παιδιά:  

 
Τα νήπια και προνήπια παραδίδονται από τις Νηπιαγωγούς μόνο στους γονείς τους ή σε όσους έχουν 

υποδείξει ως συνοδούς στην αίτησή τους οι γονείς. Σε καμία περίπτωση δε θα παραλαμβάνουν τα παιδιά 
ανήλικα αδέλφια. Όταν φέρνετε και παραλαμβάνετε τα παιδιά σας να σας βλέπουμε όλους! ( Πιθανόν να 
θέλουμε να σας ενημερώσουμε για κάτι. Επιπλέον με τον τρόπο αυτό θα σας γνωρίσουμε σταδιακά όλους).  

Αποχώρηση με οποιονδήποτε άλλον ενήλικα, εκτός των γονέων: Να έχει προηγηθεί  τηλεφωνική 
επικοινωνία με τις Νηπιαγωγούς. Εάν πρόκειται να παραλάβει το παιδί κάποιος που δεν γνωρίζουμε ή  
κάποιος που δεν αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση που σας δόθηκε με τα δικαιολογητικά εγγραφής, τότε 
θα πρέπει να έχει ταυτότητα μαζί του.  
3. Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων εγγραφής: Παρακαλούμε να τακτοποιηθούν άμεσα όλες οι εκκρεμότητες των 
εγγραφών, προκειμένου να είναι έγκυρες οι εγγραφές και να ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα 
myschool. (ΑΔΥΜ, φωτοτυπία εμβολίων, φωτοτυπία οποιουδήποτε λογαριασμού, στον οποίο αναγράφεται η 
διεύθυνση κατοικίας). Για εκκρεμότητες θα ενημερωθείτε από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. 
4. Περίοδος προσαρμογής: Οι πρώτες μέρες στο Νηπιαγωγείο αποτελούν περίοδο προσαρμογής για όλους, 
κυρίως όμως για τα παιδιά. Για το λόγο αυτό τα άτομα που τα συνοδεύουν θα πρέπει να έχουν θετική στάση 
για το Νηπιαγωγείο και να εμπιστεύονται τις εκπ/κους έπειτα από τον πρωινό αποχωρισμό.  
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5.  Δεξιότητες που πρέπει ήδη να κατέχουν τα παιδιά όταν έρθουν στο Νηπιαγωγείο 

 Να πηγαίνουν στην τουαλέτα μόνα τους και να ακολουθούν βασικούς κανόνες υγιεινής. 

 Να ντύνονται και να ξεντύνονται μόνα τους. 

 Να ανοίγουν και να κλείνουν μόνα τους την τσάντα τους. 

 Να αναγνωρίζουν και να φροντίζουν τα πράγματά τους. 

 Να τρώνε μόνα τους. 

 Να απαντούν όταν τα καλούν με το όνομα τους. 

 Η εκπαίδευση στη σωστή χρήση της μάσκας ξεκινάει από το σπίτι και συνεχίζεται στο σχολείο. 
 

 
6.  Περιεχόμενο σχολικής τσάντας σε καθημερινή βάση: 
 

    1 πάνινη πετσέτα κουζίνας με αναγραμμένο το όνομά τους (πάνω σε αυτή τρώνε το πρωινό τους). 

 1 παγουρίνο με νερό 

 Το πρωινό τους ( δεκατιανό ). Παρακαλείσθε όλοι να επιλέγετε όλοι υγιεινό πρωινό ( όχι κρουασάν, 
γκοφρέτες ή σοκολάτες και μπισκότα του εμπορίου). Το πρωινό συνιστάται να βρίσκεται σε πλαστικό τάπερ -
δοχείο και όχι σε γυάλινο, το οποίο θα έχε εύκολο άνοιγμα. 

 Κουταλάκι σε περίπτωση που έχουν γιαουρτάκι ( χωρίς σοκολατάκια ) 

  Μωρομάντηλα ατομικά σε περίπτωση που τα χρησιμοποιούν στην τουαλέτα. 

 Μία πλήρη ατομική, αλλαξιά ρούχων με εσώρουχα, εξώρουχα και κάλτσες που θα υπάρχει σε μόνιμη 
βάση μέσα στην τσάντα, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να αλλάξει μόνο του σε περίπτωση ατυχήματος, σε 
περίπτωση που βραχούν  με νερό ή λερωθούν στην τουαλέτα.  

 Για το σχ. έτος 2021-2022 θα χρειαστούμε 4 καθαρές μάσκες ημερησίως. που θα βρίσκονται σε ένα 
polybag σακουλάκι. Επιπλέον στην τσάντα τους  θα υπάρχει ένα σακουλάκι, μέσα στο οποίο τα παιδιά θα 
τοποθετούν τη μάσκα τους, μετά την ορθή αφαίρεση αυτής για τις ανάγκες του δεκατιανού και των 
διαλειμμάτων που προβλέπονται. Συστήνεται τα παιδιά να εξοικειωθούν από το σπίτι με τις οδηγίες ορθής 
εφαρμογής, χρήσης, αφαίρεσης αυτής και τοποθέτησης για φύλαξη εντός του δοχείου, με την εκτεθειμένη 
πλευρά προς τα πάνω. Οι επιπλέον προς ανανέωση μάσκες είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε ένα ευρύχωρο 
σακουλάκι και για λόγους εφεδρικούς σε περίπτωση που η πρώτη βραχεί ή λερωθεί. 

 Ατομικά αντισηπτικά μαντηλάκια. 
 
Πληροφορίες για το Ολοήμερο τμήμα 
Το σχολείο  διαθέτει θερμοθάλαμο για το ζέσταμα των φαγητών των παιδιών που παραμένουν στο 
Ολοήμερο. Για την ορθή λειτουργία του θερμοθαλάμου, αλλά και της σίτισης των παιδιών, παρακαλούμε 
όπως φροντίσετε για τα ακόλουθα: 

1) Κάθε παιδί θα πρέπει να προμηθευτεί, αν δεν το έχει ήδη κάνει, ένα ανοξείδωτο σκεύος με καπάκι στο 
οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του, με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Αν το σκεύος δεν είναι το 
κατάλληλο, το φαγητό δε θα ζεσταίνεται. 

2) Όλα τα παιδιά του Ολοήμερου θα πρέπει να έχουν στην τσάντα τους μια μικρή πετσετούλα που θα 
στρώνουν στο τραπέζι τους την ώρα του γεύματος (ίδια με την πρωινή του δεκατιανού). Την 
πετσετούλα αυτή παρακαλούμε να την ανανεώνετε καθημερινά. Στόχος είναι τα παιδιά να 
αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες και να διατηρούν τον χώρο σίτισης καθαρό. 

3) Μην παραλείπετε να βάζετε στο τσαντάκι του παιδιού πιρουνάκι ή κουτάλι και χαρτοπετσέτες, όπως 
και να κλείνετε καλά το καπάκι του ανοξείδωτου σκεύους. 

4) Αν δε θέλετε να ζεσταθεί το φαγητό του παιδιού σας, ο μαθητής ή η μαθήτρια δε θα το βγάζει το πρωί 
από το τσαντάκι του/της ή θα τοποθετεί το φαγητό του/της στο ψυγείο, αν χρειάζεται. 

5) Όλα τα φαγητά ανεξαιρέτως θα έρχονται στο σχολείο με την πρωινή άφιξη των παιδιών. 
6) Ο θερμοθάλαμος λειτουργεί από τις 12.00΄ έως και τις 12:30΄. Όταν τα παιδιά θα μπαίνουν στην 

αίθουσα του Ολοήμερου στις 13:10΄ θα παραλαμβάνουν τα σκεύη με τα ζεσταμένα φαγητά τους. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μεγάλη προσοχή και συνεχής έλεγχος στην τσάντα του παιδιού όταν φεύγει για το 
Νηπιαγωγείο και όταν επιστρέφει στο σπίτι. Επίσης το παιδί να γνωρίζει ποιο είναι επακριβώς το 
περιεχόμενο της τσάντας του. 
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8. Διατροφή στο Νηπιαγωγείο. Απαγορεύονται οι σοκολάτες, οι γκοφρέτες, τα κρουασάν, τα πατατάκια, τα 
γαριδάκια. Ενθαρρύνεται η κατανάλωση φρούτων, γιαουρτιού, αυγού, ψωμί με τυρί, τοστ, σάντουιτς 
σπιτικών γλυκών ή φαγητών.  
 
Ένδυση: Άνετα ρούχα και παπούτσια με εύκολο άνοιγμα ( προτιμήστε παπούτσια με βέλκρο – σκρατς, 
αποφύγετε τον πρώτο καιρό τα πεδιλάκια που δυσκολεύουν εξαιρετικά τα παιδιά στην αυλή. Αποφύγετε τις 
ζώνες που δυσκολεύουν εξαιρετικά πολύ τα παιδιά (κυρίως στην τουαλέτα), τα καλσόν που σκίζονται και 
φθείρονται εύκολα. Επιπλέον αποφύγετε τα κορδόνια στις μπλούζες, τα κολιέ και κάθε είδους κόσμημα, 
καθώς μπορεί να γίνουν αιτία ατυχημάτων.  

 
Υγιεινή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από οδηγίες ΕΟΔΥ. 
 

 Ορθή εφαρμογή και χρήση μάσκας, όπως ακριβώς συστήνεται από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 Σωστές συνήθειες στη χρήση της τουαλέτας 

 Συχνό πλύσιμο χεριών για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, όπως συστήνεται από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 Καθημερινός έλεγχος για ψείρες / κόνιδες (ενημέρωση Νηπιαγωγού και άμεση έναρξη θεραπείας) 

 Σε περίπτωση πυρετού και ιώσεων, ακολουθείται αυστηρά το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Ενημέρωση 
εκπαιδευτικών σχετικά με πιθανές αλλεργίες παιδιού. 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
 
 Υ.Α. Φ.7/495/123484/Γ1/04-10-2010/ΥΠΔΒΜΘ 
 
Οι γονείς θα πρέπει να συζητήσουν με τα παιδιά τους ότι στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει: 
 

 Να ακούνε και να παρακολουθούν τις οδηγίες της/του νηπιαγωγού. 

 Να ακολουθούν τις οδηγίες ορθής χρήσης (εφαρμογή – χρήση - αφαίρεση) μάσκας. 

 Να ακολουθούν τις οδηγίες για την υγιεινή των χεριών και την τήρηση αποστάσεων. 
 
 Προετοιμασία των παιδιών για το Νηπιαγωγείο από τους γονείς φροντίζοντας: 

 Να τους εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για καλό ύπνο. 

 Να τους προσφέρουν υγιεινό πρωινό πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι. 

 Να στέλνουν το παιδί με άνετα και κατάλληλα για κάθε εποχή ρούχα. 

 Να βάζουν ετικέτες με το όνομά του σε όλα τα πράγματά του μέχρι να βεβαιωθούν ότι     το      παιδί 
τους τα αναγνωρίζει, αλλά και προκειμένου να αποφευχθούν μπερδέματα. 

 
«Φοίτηση νηπίων». 
Σχετ.: Ν. 3518, άρθρο 73 (ΦΕΚ272/21-12-06 τ. Α’), ΠΔ 79. 

 Η φοίτηση των νηπίων είναι υποχρεωτική. Σε όλα τα νηπιαγωγεία  τηρείται  Παρουσιολόγιο Νηπίων και 

ενημερώνεται το πληροφοριακό σύστημα myschool. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τηλεφωνικά τη 

σχολική μονάδα σε περίπτωση απουσίας του παιδιού τους, ιδιαιτέρως για την τρέχουσα σχολική χρονιά 

που οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες και ιδιαίτερες. 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. 

Αν οι απουσίες του μαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος, η 
βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού χορηγείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, 
που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. 
 

 Τηλ Επικοινωνίας: 2671022688 ( Παρακαλούμε η τηλεφωνική επικοινωνία να πραγματοποιείται 

μόνο για πολύ σοβαρό λόγο προκειμένου να μην αποσπάται η προσοχή μας από τα παιδιά.)  
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Παρακαλούμε θερμά να υιοθετήσετε θετική στάση απέναντι στο σχολείο: Πάμε χαρούμενοι στη δουλειά μας, 
για να πάνε χαρούμενα και τα παιδιά στο σχολείο. Ως προεργασία, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα παιδιά 
σας για το Νηπιαγωγείο που θα φοιτήσουν και το τμήμα που θα παρακολουθήσουν, καθώς και την 
αναγκαιότητα πιστής εφαρμογής των νέων μέτρων. 
 
Διακοπές και Αργίες: Το Νηπιαγωγείο δε λειτουργεί:  
 

 20 Οκτωβρίου ( Τοπική εορτή Αγίου Γερασίμου) 

 28η Οκτωβρίου (στις 27 γίνεται γιορτή μόνο εντός τμήματος) 

 Την 17η Νοεμβρίου ( γίνεται γιορτή μόνο εντός τμήματος) 

 Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι 7 Ιανουαρίου ( Διακοπές Χριστουγέννων) 

 Την 30η Ιανουαρίου ( Εκδηλώσεις για Τρεις Ιεράρχες ). 

 Την Καθαρά Δευτέρα  

 Την 25η Μαρτίου (στις 24 γίνεται γιορτή  μόνο εντός τμήματος στο Νηπιαγωγείο) 

 Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.. (διακοπές Πάσχα) 

 Την 1η Μαΐου 

 21η Μαΐου (Ένωση Επτανήσων)  

 Του Αγίου Πνεύματος  
 

Οι γιορτές που αφορούν στις εθνικές  επετείους  ( 28η Οκτώβρη, 17η Νοεμβρίου και 25η Μάρτη) 
παραδοσιακά  γίνονται στο σχολείο πρωινές ώρες, χωρίς την παρουσία γονέων ). Οι τρέχουσες συνθήκες 
επιβάλλουν οι εκδηλώσεις να γίνονται σε επίπεδο ομάδας για αποφυγή συνωστισμού. 
Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή καθώς και η καλοκαιρινή ( γιορτή λήξης ), γίνονται σε ώρες που θα 
αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων και για την τρέχουσα χρονιά θα εφαρμοστούν αυστηρά όσα 
προβλέπονται από την ΚΥΑ. 
 
Θερμή παράκληση : Όσοι από τους γονείς έχετε στη διάθεσή σας τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων 
των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου ή τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
παρακαλείσθε να μην κάνετε άσκοπη χρήση αυτών για ασήμαντο λόγο. Οποιαδήποτε απορία σας μπορεί 
να λυθεί με ένα τηλέφωνημα στη σχολική μονάδα εντός εργασιακού ωραρίου. Ως πολύ σημαντικός λόγος 
ορίζεται από μέρους μας την τρέχουσα σχολική χρονιά οτιδήποτε σχετίζεται με ζήτημα υγείας, 
κρουσμάτων και αδιαθεσίας. 

 
 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και την ΚΥΑ για τη 
λειτουργία των σχολικών μονάδων.  

 
https://blogs.sch.gr/nfarakl/ 

 
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία, καλή σχολική χρονιά !!! 

 

https://blogs.sch.gr/nfarakl/

