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Αγαπθτοί γονείσ και μακθτζσ, 

                                                        Καλώσ ήρθατε ςτθ ςχολικι μασ μονάδα! Ο 

φλλογοσ Διδαςκόντων μασ, περιμζνει με χαρά να γνωρίςει όλουσ εςάσ τουσ μικροφσ και 

μεγάλουσ ςυνοδοιπόρουσ ςτο γλυκό ταξίδι του Νθπιαγωγείου. ε λίγεσ μζρεσ ξεκινάει και 

επίςθμα το νζο ςχολικό ζτοσ 2022-2023. Ευχι και ςτόχοσ όλων μασ είναι μία ςχολικι 

χρονιά όμορφη και δημιουργική! Η μεταξφ μασ επικοινωνία για όλα τα 

κζματα που αφοροφν ςτθ λειτουργία του ςχολείου (ανακοινϊςεισ, εκδθλϊςεισ κ.α.) κα 

επιτυγχάνεται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), ςε μια προςπάκεια να 

μειϊςουμε τθ χριςθ του χαρτιοφ και να ευαιςκθτοποιθκοφμε όλοι μασ ακόμα πιο πολφ 

για τα κζματα του περιβάλλοντοσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Α γ ι α ς μ ό σ 
 

 

Αρχικά  κα  κζλαμε  να  ςασ ενθμερϊςουμε  ότι  ο  Αγιαςμόσ  μασ κα 

πραγματοποιθκεί τθν 

Δευτζρα 12 επτεμβρίου 2022 ςτισ 

9.00 π.μ. 

Σα παιδιά κα προςζλκουν ςτο ςχολείο ςυνοδευόμενα από τουσ γονείσ τουσ. Θα 

ξεκινιςουμε με τον Αγιαςμό και κα ακολουκιςουν κάποιεσ εκπλιξεισ για τουσ μικροφσ 

μασ φίλουσ. Αμζςωσ μετά, γονείσ και παιδιά αποχωροφν!  

Από τθν Σρίτθ 13/9/2022 κα ξεκινιςει να λειτουργεί κανονικά θ ςχολικι μασ μονάδα 

από τισ 8.15 π.μ. – 16.00 μ.μ. Σο Διευρυμζνο πρόγραμμα ΔΕΝ κα ξεκινιςει τθν λειτουργία 

του, κακϊσ δεν ζχει ςυμπλθρωκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ μακθτϊν, ενϊ δεν ζχουν 

ολοκλθρωκεί και οι ςχετικζσ προςλιψεισ εκπαιδευτικϊν από το Τπουργείο Παιδείασ. 

 

 

Ω ρ ο λ ό γ ι ο   Π ρ ό γ ρ α μ μ α 

 

 

Σο νζο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ενιαίου τφπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 

διαμορφϊνεται ωσ εξισ (Π.Δ 79/2017 και εγκφκλιο Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1) : 

Α. Βαςικό Τποχρεωτικό Πρόγραμμα 

Ώρα προςζλευςθσ : 8.15 – 8.30 π.μ.                            

Ώρα αποχϊρθςθσ : 13.00 μ.μ. 

Β. Προαιρετικό Ολοιμερο Πρόγραμμα 

Ώρα  ζναρξθσ : 13.00 μ.μ. 

Ώρα 1θσ αποχϊρθςθσ : 16.00 μ.μ. 

Ώρα 2θσ  αποχϊρθςθσ : 17.30 μ.μ. (Διευρυμζνο Πρόγραμμα) 

ε περίπτωςθ που υπάρχει επικυμία για τθν εγγραφι του παιδιοφ ςασ ςτο Διευρυμζνο 

Πρόγραμμα (16.00 – 17.30 μ.μ.), παρακαλείςκε να μασ ενθμερϊςετε άμεςα. 

 



Παρακαλοφμε επίςησ πολφ, να είςτε ςυνεπείσ ςτισ ώρεσ προςζλευςησ και αποχώρηςησ, 

γιατί αφορά ςτην αςφάλεια των μαθητών μασ. Οι πόρτεσ του ςχολείου θα 

ανοίγουν/κλείνουν αυςτηρά μόνο τισ παραπάνω ώρεσ.  

 

 
 χ ο λ ι κ ή   τ ς ά ν τ α 

 

 

Κάκε μζρα ςτο ςχολείο τα παιδιά κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ : 

1. Ζνα εφχρθςτο παγοφρι για νερό, το οποίο να κλείνει καλά. 

2. Ζνα ταπεράκι, επίςθσ εφχρθςτο για τα παιδιά, με ζνα υγιεινό δεκατιανό 

(Απαγορεφεται το ςταφφλι και το μιλο, λόγω τθσ επικινδυνότθτασ για πνιγμό!) 

3. Μια μικρι τετράγωνθ πετςζτα. 

Όλα τα παραπάνω να ζχουν γραμμζνο το ονοματεπϊνυμο του παιδιοφ. 

Μζςα ςτθ ςχολικι τςάντα πρζπει να υπάρχει μόνιμα ζνα πακζτο μωρομάντθλα και μια 

αλλαξιά ροφχα, ανάλογα με τθν εποχι. 

Επίςθσ  το όνομα του παιδιοφ να είναι γραμμζνο τόςο ςτθν τςάντα όςο και ςτο πανωφόρι 

του.  

 

 

Ο λ ο ή μ ε ρ ο    Π ρ ό γ ρ α μ μ α  
 

 

Όςοι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςτο Προαιρετικό Ολοιμερο Πρόγραμμα, κα πρζπει να ζχουν: 

1. Ζνα επιπλζον ςκεφοσ με το μεςθμεριανό φαγθτό, το οποίο να αςφαλίηει καλά και 

μία επιπλζον μικρι πετςζτα. Σο φαγθτό των παιδιϊν του Ολοιμερου, προκειμζνου 

να ηεςταίνεται ςτο κερμοκάλαμο τθσ ςχολικισ μασ Μονάδασ, κα πρζπει να 

βρίςκεται ςε κατάλλθλο ςκεφοσ και ςυγκεκριμζνα ςε μεταλλικό ςκεφοσ με καπάκι ι 

ςε πλαςτικό κατάλλθλο για φοφρνο μζχρι 75 βακμοφσ κελςίου.  

2. Επίςθσ, πιροφνι ι κουτάλι και όλα αυτά τοποκετθμζνα ςε ξεχωριςτό τςαντάκι. Η 

ςαλάτα ι το τυρί, να είναι ςε διαφορετικό δοχείο. Σο όνομα του παιδιοφ 

παρακαλοφμε να είναι γραμμζνο παντοφ – ςτο τςαντάκι, ςτο ςκεφοσ, ςτο καπάκι και 

ςτα μαχαιροπίρουνα. 

το ςχολείο μασ υπάρχει ψυγείο! 
                               



 

Ε π ι ς η μ ά ν ς ε ι σ 

 

 

 ασ ενθμερϊνουμε ότι θ χρήςη μάςκασ από τα παιδιά, τουσ γονείσ, τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και το λοιπό προςωπικό είναι προαιρετικι ςτο Νθπιαγωγείο και ςτα 

ςχολικά λεωφορεία. 

ε περίπτωςθ που αλλάξει κάτι με νεότερεσ Οδθγίεσ του Τπουργείου Παιδείασ κα 

ενθμερωκείτε ςχετικά! 

Παρακαλοφμε ωςτόςο, να ελζγχετε κακθμερινά τα παιδιά ςασ για ενδεχόμενθ εμφάνιςθ 

ςυμπτωμάτων ΠΡΙΝ τθν αναχϊρθςθ από το ςπίτι. Αντιλαμβάνεςτε ότι εξακολουκεί να 

είναι αναγκαία θ ενθμζρωςθ μζςω e-mail για οποιαδιποτε απουςία των παιδιϊν ςασ. 

τα πλαίςια τθσ αποφυγισ του ςυνωςτιςμοφ, κατά τισ ϊρεσ προςζλευςθσ – αποχϊρθςθσ 

οι μακθτζσ του 1ου Νθπιαγωγείου Πικερμίου (Ολοιμερο Νθπιαγωγείο Πικερμίου) κα 

παραλαμβάνονται από τθν Κεντρικι πόρτα του κτιρίου, ενϊ του 2ου Νθπιαγωγείου από τθν 

πλαϊνι είςοδο.  

 Ότι αφορά τα ςχολικά λεωφορεία,  κα ξεκινιςουν κανονικά τθ λειτουργία 

τουσ από τθν Σρίτθ 13/9/2022. Οι Τπεφκυνεσ ςυνοδοί κα βρίςκονται ςτο ςχολείο 

μασ και τθν θμζρα του Αγιαςμοφ! 

Κα Ρίτςα : (Εξυπθρετεί τα παιδιά που μζνουν Πικζρμι και Άγιο πυρίδωνα) 

Κα Ανκι : (Εξυπθρετεί τα παιδιά που μζνουν ςτθ Διϊνθ και ςτο Ντράφι) 

 Σζλοσ, ςτο παρόν mail ςασ επιςυνάπτουμε: 

1. Τπεφκυνθ Διλωςθ Πρόωρθσ Αποχϊρθςθσ για όςουσ γονείσ επικυμοφν να κάνουν 

χριςθ περιόδου ομαλισ προςαρμογισ του παιδιοφ τουσ, για το διάςτθμα 13/9/2022 

ζωσ και 23/9/2022. Παρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςετε τθν επικυμθτι ϊρα 

αποχϊρθςθσ και να παραδϊςετε τθν Τπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν εκπαιδευτικό τθσ 

τάξθσ, τθν θμζρα του Αγιαςμοφ. 

2. Ζντυπο παιδιοφ προςχολικισ θλικίασ  

3. Τπεφκυνθ διλωςθ για φωτογράφιςθ μακθτϊν 

4. Λίςτα υλικϊν  

 Επίςθσ , παρακαλοφμε πολφ όςοι γονείσ ζχουν εκκρεμότθτεσ με τα δικαιολογθτικά 

εγγραφισ, να τα προςκομίςουν ςτο ςχολείο μασ τθν θμζρα του Αγιαςμοφ και να τα 



παραδϊςουν ςτισ νθπιαγωγοφσ τθσ τάξθσ. Προςοχι: Να ζχετε ςθμειϊςει το 

ονοματεπϊνυμο του παιδιοφ ςε κάκε δικαιολογθτικό. 

 ε ςφντομο χρονικό διάςτθμα προγραμματίηουμε τθν πρϊτθ ςυνάντηςη 

γονζων , όπου κα ζχουμε τθν ευκαιρία να γνωριςτοφμε καλφτερα και να 

ςυηθτιςουμε εκτενζςτερα για το Πρόγραμμα των Νθπιαγωγείων.  

 Προσ ενθμζρωςι ςασ, δεν ζχει τοποκετθκεί ςτθ ςχολικι μασ μονάδα θ Κακθγιτρια 

Αγγλικϊν που κα διδάςκει κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ τουσ μακθτζσ του 

Νθπιαγωγείου 2 φορζσ τθν εβδομάδα. Όταν τοποκετθκεί κα ενθμερωκείτε ςχετικά. 

 

ασ ευχαριςτοφμε πολφ και ςασ ευχόμαςτε Καλι χολικι Χρονιά !!! 

Είμαςτε πάντα ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία. 

Η Προϊςταμζνθ του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου Πικερμίου 

Βικτϊρια Σςινταράκθ 

Ο φλλογοσ Διδαςκόντων  


