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Αγαπητοί Γονείς, 
σας καλωσορίζουμε στο Νηπιαγωγείο μας.  

Ευελπιστούμε ότι με τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας, θα έχουμε μια πολύ καλή και 
δημιουργική χρονιά.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
• Η προσέλευση των νηπίων στο Νηπιαγωγείο γίνεται από τις 8:15 έως τις 8:30 χωρίς 

καθυστέρηση, γιατί αυτό δυσκολεύει το πρόγραμμα της ημερήσιας απασχόλησης.  

• Τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στο βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα  θα αναχωρούν 
στις 12:50 έως 13:00. Η αναχώρηση των νηπίων που είναι εγγεγραμμένα στο προαιρετικό 
ολοήμερο πρόγραμμα θα γίνεται στις 15:45 έως 16:00. 

• Παρακαλούμε όπως τηρήσετε το ωράριο για τη σωστή λειτουργία του Νηπιαγωγείου. 

• Μετά τις πρώτες μέρες προσαρμογής θα αφήνετε τα παιδιά να τακτοποιούν μόνα τους 
τα πράγματα τους (μπουφάν, τσάντες κλπ.).  

• Τα παιδιά θα έχουν καθημερινά στην τσάντα τους: 

1. Μία πετσέτα κουζίνας 
2. Το παγουρίνο με το νερό 
3. Τάπερ με το κολατσιό τους που μπορεί να είναι τοστ, κουλούρι, φρούτα 

καθαρισμένα, αυγό βραστό καθαρισμένο, ψωμί με κασέρι και τυρί. 
4. Μωρομάντηλα 

Απαγορεύονται γαριδάκια, πατατάκια, καραμέλες, κρουασάν.   

• Όταν αρρωσταίνουν να παραμένουν στο σπίτι μέχρι να αναρρώσουν. Φάρμακα δεν 
δίνουμε στο σχολείο. 

• Να κάνετε τακτικό έλεγχο για ψείρες. 

• Να φοράνε άνετα ρούχα που θα τα βοηθάνε στην αυτοεξυπηρέτηση τους στην 
τουαλέτα και παπούτσια χωρίς κορδόνια. 

• Ενημερώστε μας, σε περίπτωση που το παιδί σας έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή 
κάποια αλλεργία, για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε εφόσον χρειαστεί. 

• Στα πράγματα τους να υπάρχει γραμμένο το όνομα τους. 

Το Νηπιαγωγείο μας έχει δημιουργήσει,  ιστότοπο με διεύθυνση 
http://blogs.sch.gr/nipplatamon.   
Η αναζήτηση του ιστότοπου μας, μπορεί να γίνει από όλες τις μηχανές αναζήτησης και με το 
όνομα ‘’1ο Νηπιαγωγείο Πλαταμώνα΄΄. Μέσα από το ιστολόγιο μας έχετε τη δυνατότητα 
να ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν το Νηπιαγωγείο μας, όπως άρθρα, σχολικές 
εκδηλώσεις, δραστηριότητες των τμημάτων, κατασκευές των παιδιών, χρήσιμα ενημερωτικά 
θέματα για τους γονείς καθώς και ανακοινώσεις του Νηπιαγωγείου μας και του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων. 

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας, μέσα από τον ιστότοπό μας. 
 
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Οι Νηπιαγωγοί του  Νηπιαγωγείου Πλαταμώνα 

http://blogs.sch.gr/nipplatamon

