
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 «Οδηγός για τους γονείς» 
 

Προς τους γονείς των παιδιών του :  
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  (έτος γεννήσεως 2015) 
 Α΄ ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (έτος γεννήσεως 2016) 
 Β΄  ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (έτος γεννήσεως 2017 – 2018)  

 
Αγαπητοί Γονείς . 
Σας ευχόμαστε για τη νέα σχολική  2020-2021  «Καλή Πρόοδο»  στα παιδιά μας και υγεία σε όλους.  

Θα θέλαμε σαν πρώτη επαφή μαζί σας να σας ενημερώσουμε σχετικά με την λειτουργία  του 
Νηπιαγωγείου  - Νηπιακού Σταθμού  του σχολείου μας , που είναι το πρώτο στάδιο υπεύθυνης  αγωγής  
αλλά και κοινωνικοποίησης.  

Θεωρούμε ότι η είσοδος  του παιδιού στην «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» είναι μία σημαντική  στιγμή στη ζωή 
του. Κυριολεκτικά από τη ζεστή αγκαλιά της μάνας και το στοργικό χάδι του πατέρα , παίρνουμε το παιδί και 
καλούμαστε χρησιμοποιώντας  περισσότερο το συναισθηματικό  , που εξ΄ άλλου  είναι και πολύ πλούσιο  σ΄ 
αυτήν την τρυφερή ηλικία και λιγότερο το λογικό , να του μάθουμε  τον έξω κόσμο.  

Ο αποχωρισμός  από τη ζεστή φωλιά του σπιτιού τις περισσότερες φορές είναι δύσκολος  . Αλλά η 
περιέργεια  του νέου ανθρώπου  να δει, να μάθει και να κατακτήσει το άγνωστο , ακόμα πιο ισχυρή ανάγκη.  

Όλα άγνωστα  - πρόσωπα και κανόνες. Αλλά όταν υπάρχει επιστημονική μέθοδος , πολύ υπομονή  
αγάπη και γνώση  στο έργο αυτό , υπερπηδώντας τα εμπόδια δημιουργούμε άτομα υπεύθυνα που 
γνωρίζουν ασυναίσθητα να επιβάλλονται στις εσωτερικές  τους συγκρούσεις, που συνεργάζονται, που 
απολαμβάνουν λίγο – λίγο τις προσωπικές τους  ευθύνες και σαν άτομα αλλά και σαν μαθητές.  

Αφήστε τα με εμπιστοσύνη  στα χέρια μας, να τα μάθουμε μέσα από το παιχνίδι και τη σωστή 
διδασκαλία , πράγματα  που θα τους είναι χρήσιμα σ΄ όλη τους τη ζωή.  

Αγαπητοί γονείς , προετοιμαστείτε κι εσείς γι΄ αυτό τον πρώτο αποχωρισμό που πολλές φορές  
«ματώνει»  την καρδιά μόλις το μικρό χεράκι  του φύγει από το δικό σας χέρι.  

Προετοιμαστείτε ψυχολογικά , γιατί αυτό θα βοηθήσει και το παιδί σας που έχει «κεραίες»  και 
αντιλαμβάνεται τα πάντα χωρίς εσείς να λέτε τίποτα. Αποφασίστε να διώξετε την ανασφάλεια και τη 
συναισθηματική φόρτιση ή και τις ενοχές ότι «διώχνετε»  το παιδί από κοντά  σας.  

Συμμεριζόμαστε την αγωνία σας και την ένταση σας στις πρώτες δυσκολίες που πιθανόν να 
αντιμετωπίσει το παιδί στη διάρκεια της προσαρμογής  στο νέο αυτό περιβάλλον. Γι΄ αυτό  επιμένουμε πολύ 
στο να ενημερωνόμαστε  για οποιαδήποτε αντίδραση  του παιδιού αλλά και δική σας . Θέλουμε να κρατάμε 
μια καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία εάν είναι δυνατόν .  

Διαθέτουμε αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό και δεν φειδόμαστε μόχθου, φροντίδας και εξόδων.  
Σιγά - σιγά λοιπόν, μαθαίνοντας το παιδί να αγαπιέται και από άλλους ανθρώπους , παίζοντας, 

νιώθοντας  ασφαλές κοντά μας, παίρνοντας χαρά από τις διηγήσεις  , τα παραμύθια  και τις διδασκαλίες, 
φτιάχνοντας δικά του πράγματα εύκολα στην αρχή και πιο σύνθετα μετά, ανεξαρτητοποιείται και ανοίγει τα 
δικά του φτερά  με τα οποία γίνεται πραγματικά ένα αυτοδύναμο και αυτόνομο άτομο  αλλά και ένα 
συνεργάσιμο μέλος της μετέπειτα μαθητικής κοινωνίας , όπου οι απαιτήσεις  , όπως είναι γνωστό είναι πολύ 
μεγάλες, διότι για μας τα πρώτα  αυτά χρόνια  είναι και το «ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ». 

Επιδιώκοντας  να προσφέρουμε στο παιδί σας, που γίνεται από σήμερα και δικό μας παιδί , την ίδια 
στοργή και φροντίδα , που είναι συνηθισμένο  να δέχεται και  στο σπίτι σας , παρακαλούμε να δώσετε 
ιδιαίτερη προσοχή : α) στον εσωτερικό κανονισμό  που έχετε λάβει και β)  στα παρακάτω  και να φροντίσετε  
για τη συστηματική  και πιστή τήρησή τους.  

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Την πρώτη εβδομάδα , τα παιδάκια  θα πρέπει να φορούν μόνιμα το καρτελάκι  με το 
όνομά τους , που τους δίνουμε από το σχολείο.  

Με την έναρξη του σχολικού έτους η ενημέρωση των Γονέων και όλο το εκπαιδευτικό παιδαγωγικό – 
δημιουργικό – ενημερωτικό  υλικό των μαθητών θα αναρτάται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του σχολείου 
μας ανά τμήμα. 

 
 
 
 



 
 
Στα e-mail που έχετε δηλώσει θα σταλούν, μέχρι την έναρξη του διδακτικού έτους, το όνομα 

χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) για την εκπαιδευτική εφαρμογή του 
τμήματος (edu4schools), από την οποία θα ενημερώνεστε για ανακοινώσεις, το εκπαιδευτικό υλικό, 
απουσίες, κτλ. 

 
 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ - ΕΦΟΔΙΑ 

Θα πρέπει ν΄ αγοράσετε ένα σακίδιο ευρύχωρο, χωρίς μεταλλικές γωνίες , όπου μέσα θα 
 πρέπει  να υπάρχουν  καθημερινά τα παρακάτω :  

 
 Μία πλήρης αλλαξιά ρούχων (εσώρουχα, φόρμα, καλτσάκια ή καλσόν).  

 Ένα πακέτο χαρτομάντιλα.  

 Μία σακούλα νάιλον για να τοποθετούνται  τα λερωμένα ρούχα.  

 Ένα παγουρίνο για την τάξη που να γράφει από το κάτω μέρος το όνομα του παιδιού (θα το 
στέλνετε καθημερινά μέσα στο σάκο τους).  

 Μερικές πάνες (τις οποίες θα ανανεώνετε κατά διαστήματα) εφ΄ όσον τις χρειάζεται ακόμη το 
παιδί και ένα πακέτο με μωρομάντιλα (για το Β΄ ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ).  

 Σε περίπτωση που το παιδί παρουσιάζει αλλεργία σε τρόφιμα ή κάτι άλλο , παρακαλούμε 
πολύ να μας ενημερώσετε εγγράφως, άμεσα με την έναρξη του σχολικού έτους στο 
πληροφοριακό δελτίο που σας έχει δοθεί. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ!                                                                                
 Σ΄ όλα τα ρούχα του παιδιού , στο σακίδιο και στα διάφορα αντικείμενα , να υπάρχει το 

όνομα και το επώνυμό του , γραμμένα με ανεξίτηλο μαρκαδόρο ή κεντημένα με κλωστή. 
Επίσης σ΄ όλα τα μπουφάν και τις ζακέτες  να υπάρχουν οπωσδήποτε θηλάκια για να  τα 
κρεμούν .  

 Το σακίδιο  θα παραλαμβάνει  μαζί με το παιδί σας κάθε μέρα η συνοδός του σχολικού 
λεωφορείου και θα σας το επιστρέφει το μεσημέρι  και εσείς με τη σειρά σας θα πρέπει να 
κάνετε έλεγχο και ν΄ ανανεώνετε καθημερινά ό,τι έχει επιστραφεί  λερωμένο  με καθαρό. (Τα 
λερωμένα ρούχα  επιστρέφονται ως έχουν , διότι δεν υπάρχει δυνατότητα πλυσίματος, εκτός 
εάν είναι σε τέτοια κατάσταση που οπωσδήποτε  θα πρέπει να απορριφθούν). 

 ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΞΕΚΟΥΜΠΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ  
ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
ΦΟΡΜΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑΣ. ΝΑ ΤΟΥ 
ΒΑΖΕΤΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΤΗΜΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ 
ΜΑΛΛΙΝΑ ΠΟΥΛΟΒΕΡ. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΣ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ. 

 Τις πρώτες ημέρες (1 εβδομάδα περίπου) καλό θα ήταν, αν υπάρχει δυνατότητα, να βρίσκεστε 
κοντά στο χώρο του σχολείου διότι υπάρχει περίπτωση να παραλάβετε τα παιδιά σας λίγο 
νωρίτερα από το κανονικό λόγω της συναισθηματικής φόρτισης που επικρατεί κατά τον 
πρώτο τους αποχωρισμό από εσάς.  

 Παρακαλούμε λοιπόν θερμά η παράδοση και η παραλαβή των παιδιών να γίνεται στην 
κεντρική είσοδο των εκπαιδευτηρίων μας. 

 Μην ξεχνάτε επίσης να ελέγχετε και να επιστρέφετε το τετράδιο επικοινωνίας, που θα 
λαμβάνετε καθημερινά  , συμπληρώνοντας  και τις τυχόν επισημάνσεις  ή παρατηρήσεις σας 
για την επόμενη ημέρα  για την υπεύθυνη νηπιαγωγό του παιδιού σας.  

 Σε τακτά χρονικά διαστήματα  μάς επισκέπτεται ο παιδίατρός μας  (την ημέρα  θα σας την 
γνωρίζουμε στο τετράδιο επικοινωνίας) οπότε αν θέλετε κάτι σχετικό να μας ενημερώνετε  με 
το καθημερινό έντυπο  ή τηλεφωνικά.  

 Ακόμη παρακαλούμε  να αγοράσετε τα παρακάτω σχολικά είδη  και αντικείμενα  και να τα 
στείλετε στο σχολείο άμεσα και εφ΄ όσον στην πορεία χρειαστεί ο,τιδήποτε άλλο θα σας 
ενημερώσουμε.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ Α΄ ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 4 μολύβια Faber Castell 2B,  1 γόμα,  1 ξύστρα δοχείο. 

 2 κουτιά ξυλομπογιές κανονικού μεγέθους , καλής ποιότητας (Faber Castell) γιατί χρησιμοποιούνται 
καθημερινά στις εργασίες τους  (στο κάθε κουτί  να είναι γραμμένο το όνομα του παιδιού). 

 2 κουτιά μαρκαδόρους χοντρούς (στο κάθε κουτί  να είναι γραμμένο το όνομα του παιδιού). 

 2 πινέλα  (1 μεσαίο – 1 χοντρό). 

 8 κόλλες  (4 UHU ρευστές  και 4 stick). 

 1 παιδικό ψαλιδάκι (μεταλλικό). Για τα παιδιά που είναι αριστερόχειρες , υπάρχει  ειδικό  αριστερόχειρο 
ψαλιδάκι. (Το ψαλιδάκι να έχει ετικέτα  με το όνομα του παιδιού). 
 

 

 1 πακέτο ματάκια χειροτεχνίας (σε μαύρο χρώμα). 

 2 μπλοκ  ζωγραφικής ,  με  πολλά φύλλα (μέγεθος Α4).  

 2 ντοσιέ  leitz με λάστιχο.  

 9 χαρτόνια κανσόν (πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, γαλάζιο, ροζ, άσπρο, πράσινο, μαύρο 
          καφέ, πορτοκαλί).  

 2 μπλοκ με φύλλα κανσόν Α4. 

 1 μπλοκ με φύλλα γλασέ Α4. 

 1 μπλοκ με φύλλα αφρώδη. 

 1 πακέτο πον-πον διάφορα μεγέθη. 

 1 πακέτο γκοφρέ (οποιουδήποτε χρώματος). 

 1 πακέτο πλαστελίνη. 

 1 μπλοκ με φύλλα βελουτέ. 
 

 1 κόλλα ατλακόλ (κουτί). 

 1 πακέτο με φύλλα Α4 λευκό κανσόν (160gr). 

 Δαχτυλομπογιές(1 κουτί) 

 1 ντοσιέ-κουτί αρχείου με λάστιχα σε ουδέτερο χρώμα (διαστάσεις 35Χ 25Χ 8 cm). 

 1 πακέτο με φύλλα Α4 χρωματιστά (κανσόν). 
 

 2 μπλοκ  ζωγραφικής  των 50 φύλλων.  

 1 ντοσιέ  με έλασμα πλαστικό.  

 1 πηλό λευκό τύπου DAS. 

 Ένα 50φυλλο τετράδιο μισό κενό  - μισό  γραμμές (ΜΦ) (τύπου αντιγραφής) 

 8 χαρτόνια κανσόν (μπλε, κίτρινο, κόκκινο, άσπρο, πράσινο, ροζ, μαύρο, καφέ). 

 1 πακέτο γλασέ. 

 1 πακέτο πλαστελίνη (μη τοξική). 

 1 πακέτο αφρώδη φύλλα Α4 πολύχρωμα. 

 1 μπλοκ ακουαρέλας Νο 3. 

 1 πακέτο λαδοπαστέλ (τύπου Panda). 

 1 πακέτο πον-πον. 

 1 πακέτο πολύχρωμα φύλλα φωτοτυπικού χαρτιού Α4. 

 1 ντοσιέ-κουτί αρχείου με λάστιχα σε ουδέτερο χρώμα (διαστάσεις 35Χ 25Χ 8 cm). 

 1 κουτί νερομπογιές 12 χρωμάτων σε πλαστική θήκη. 

 1 πακέτο ματάκια χειροτεχνίας (σε μαύρο χρώμα). 

 1 πακέτο με κανσόν Α4 χρωματιστά.  

 1 πακέτο γκοφρέ. 
 
 
 
 

Το όνομα στις ζελατίνες και στα μπλοκ θα γραφεί από τη Νηπιαγωγό. 
Ό,τι υπάρχει από τα παραπάνω σε καλή κατάσταση  από πέρσι να το στείλετε. 

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ  - ΒΙΒΛΙΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΔΕ ΘΑ 
ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ , ΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Αφορούν στο 
Α΄ 

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Αφορούν στο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Το κλασέρ αρχειοθέτησης(τύπου Α4 με ράχη 8-32 ) για τις σχολικές εργασίες των παιδιών   το παρέχει το σχο-
λείο δωρεάν. 



 

ΑΓΓΛΙΚΑ  --> Α΄  ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (έτος γέννησης 2016) 
 «Playtime: A» Class Book Εκδότης: Oxford University Press (ISBN: 9780194046541). 

 Ένα ντοσιέ με  λάστιχα (για τις εργασίες και το έντυπο υλικό που δίνεται στην τάξη).  
 

ΑΓΓΛΙΚΑ  --> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (έτος γέννησης 2015) 
 «Playtime: B» Class Book Εκδότης: Oxford University Press (ISBN: 9780194046558). 

 Ένα ντοσιέ με  λάστιχο (για τις εργασίες και το έντυπο υλικό που δίνεται στην τάξη). 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ B΄ ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 1 πακέτο ματάκια χειροτεχνίας(σε μαύρο χρώμα). 

 1 κουτί δακτυλομπογιές. 

 1 σετ κηρομπογιές .   

 1 σετ ξυλομπογιές μεγάλες. 

 2 σετ μαρκαδόρους χοντρούς. 

 1 ατλακόλ κουτί. 

 1 πακέτο φύλλα Α4. 

 1 κουτί πλαστελίνες. 

 1 μολύβι.   

 1 λευκό πηλό. 

 9 κανσόν (ροζ, πορτοκαλί , καφέ, μαύρο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, άσπρο). 

 1 Φακέλους – Leitz – για φωτοτυπίες. (με λάστιχο). 

 1 πακέτο με φύλλα Α4 χρωματιστά (κανσόν). 

 1 πακέτο οποιουδήποτε χρώματος γκοφρέ. 

 1 μπλοκ φύλλα γλασσέ. 

 1 πινέλο χοντρό. 

 1 πλαστικό ψαλίδι. 

 1 πακέτο πον-πον. 

 1 κόλλα stick. 

 1 ντοσιέ-κουτί αρχείου με λάστιχα σε ουδέτερο χρώμα (διαστάσεις 35Χ 25Χ 8 cm). 
 

Σε όλα τα παραπάνω να  κολλήσετε ετικέτα με το όνομα του παιδιού . 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Όλα τα παραπάνω  θ΄ αρχίσετε να τα στέλνετε στο σχολείο 2 – 3 μέρες μετά την 
έναρξη  του σχολείου. 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ--> Β΄ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  (έτος γέννησης 2017-2018).  

 Δίνεται ειδικό τεύχος για τη διδασκαλία των αγγλικών από το σχολείο. 

 Ένα ντοσιέ με  λάστιχο (για τις εργασίες και το έντυπο υλικό που δίνεται στην τάξη). 
 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ  - ΒΙΒΛΙΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΔΕ ΘΑ 
ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ , ΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

(Α:ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ – Β:ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ) 
Θα τα εκτυπώσετε από την πλατφόρμα της βαθμίδας σας   

Τα δύο ειδικά έντυπα (παιδιάτρου και δερματολόγου ξεχωριστά) τα οποία θα φροντίσετε  να 
συμπληρωθούν , υπογραφούν και σφραγιστούν από τους αντίστοιχους γιατρούς να σταλούν στο σχολείο 
με την έναρξη του διδακτικού έτους άμεσα, διότι προβλέπονται  από τη σχολική νομοθεσία και χωρίς αυτά 
ο/η μαθητής/α δε θα μπορεί να λαμβάνει μέρος στις σχολικές δραστηριότητες. 
 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ   
Το σχολείο μας και για το νέο σχολικό έτος  2020-2021 θα καλύψει το μάθημα της Φυσικής Αγωγής με 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (2 φορές την εβδομάδα εναλλάξ με τη γυμναστική) στο ιδιόκτητο κολυμβητήριό μας, όπου  θα 
μετέχουν όλοι οι μαθητές , το οποίο λειτουργεί κάτω από αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και 



 
διαθέτει άριστο σύστημα καθαρισμού και ελέγχου του νερού, καθώς και κλιματισμού  και όλους εκείνους 
τους χώρους  που απαιτούνται για την καλή του λειτουργία, καθώς και το απαραίτητο προσωπικό.  
  
 
Θα χρειαστούν λοιπόν για το μάθημα της κολύμβησης τα παρακάτω : σάκος , μαγιό (ολόσωμο για τα 
κορίτσια),σκουφάκι, μπουρνούζι ή μεγάλη πετσέτα μπάνιου, γυαλιά (προαιρετικά), σαγιονάρες , μια μικρή 
πετσέτα για τα πόδια. 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!   α) Ο σάκος θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μόνιμο καρτελάκι εξωτερικά με το όνομα του 
παιδιού  και την τάξη του.  Τα παιδιά τις ημέρες της κολύμβησης, της γυμναστικής και των χορών , θα πρέπει 
να φορούν υποχρεωτικά φόρμα.  
β) Επισημαίνουμε ότι εφόσον δε στείλετε στο σχολείο υπογραμμένα τα σχετικά έντυπα του γιατρού καθώς 
και τη δήλωση γονέα συμμετοχής στην κολύμβηση και στις εξωσχολικές δραστηριότητες, ο μαθητής/α, δε 
θα μπορεί να  λαμβάνει μέρος, για λόγους ασφαλείας  (με την έναρξη του διδακτικού έτους άμεσα). 
 Σας υπενθυμίζουμε ότι η έναρξη του νέου σχολικού έτους στο νηπιαγωγείο μας , θα 
πραγματοποιηθεί: α) την 1η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη καθώς και β) την 11η Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή 
αντίστοιχα (ανάλογα  με την περίοδο φοίτησης που έχει συμφωνηθεί).  
 Το σχολείο έχει φροντίσει για την ορθή οργάνωση των δρομολογίων, πάντα όμως με τις σχετικές 
αποκλίσεις ώρας από χρονιά σε χρονιά σε σχέση με τα νέα δεδομένα. Θα θέλαμε λοιπόν τις πρώτες ημέρες 
να δείξετε κατανόηση και υπομονή στα πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια, διότι κάθε αρχή και δύσκολη, 
μέχρι να ομαλοποιηθούν τα πράγματα. 

Παρακαλούμε λοιπόν θερμά να υπάρχει κάποιος , ο οποίος θα παραδίδει το πρωί και θα 
παραλαμβάνει το μεσημέρι  το παιδί από το σχολικό λεωφορείο  υπεύθυνα , καθημερινά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα παιδιά που ακολουθούν το πρόγραμμα  (11/9 έως 15/6 μικρή περίοδο φοίτησης) σας 
γνωρίζουμε ότι την πρώτη ημέρα  της έναρξης  του σχολείου (11/9/2020), θα σχολάσουν  τρεις (3)  ώρες 
νωρίτερα  από το κανονικό για καλλίτερη προσαρμογή των δρομολογίων .  Επομένως θα πρέπει να υπάρχει 
κάποιος στο σπίτι, για την νωρίτερη παραλαβή τους. Τα πρωινά δρομολόγια θα γίνουν κανονικά.  
 Επίσης σας γνωρίζουμε ότι 1 ημέρα νωρίτερα  από την έναρξη του σχολείου  (11/9/2020), θα σας 
ενημερώσουν τηλεφωνικά ή με SMS οι συνοδοί των σχολικών λεωφορείων για τα δρομολόγια. 
 Τα σχολικά μας λεωφορεία διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα  ασφαλούς λειτουργίας – εκτέλεσης 
των δρομολογίων καθώς και κινητό τηλέφωνο , το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για εξυπηρέτησή σας 
και του οποίου τον αριθμό θα σας κοινοποιήσουμε αμέσως με την έναρξη του σχολείου. 
 Εσείς από την πλευρά σας θα πρέπει να συγκρατήσετε τον αριθμό κυκλοφορίας του  σχολικού 
λεωφορείου που μεταφέρει το παιδί σας καθώς και το όνομα της συνοδού.  
Οι γονείς που δε χρησιμοποιούν  σχολικό λεωφορείο , θα πρέπει να συνεννοηθούν με τη διεύθυνση του 
νηπιαγωγείου  μας για την πρωινή  προσέλευση  και μεσημεριανή αποχώρηση των παιδιών τους.  
Για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε επικοινωνήστε μαζί μας. Σε περίπτωση που χάσετε αυτό το έντυπο , είναι 
αναρτημένο και στην πλατφόρμα της βαθμίδας σας.   
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στη διάρκεια του σχολικού έτους, τις ημέρες που λειτουργεί ΜΟΝΟ η μεγάλη 
περίοδος φοίτησης, τα δρομολόγια θα έχουν αποκλίσεις σε σχέση με τα καθημερινά. 

          
        


