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Αγαπητοί γονείς 

Σας καλωσορίζουμε στο νηπιαγωγείο μας! Καλή σχολική χρονιά σε όλους μας! 

 

Πρωτίστως πρέπει να πούμε πως θα τηρούμε πλέον όλα τα μέτρα υγιεινής με την είσοδό μας στη σχολική μονάδα: 

*οι ενήλικες θα προσέρχονται για την εγγραφή των παιδιών τους με μάσκα  για τη δοσοληψία των δικαιολογητικών 

όταν αδυνατούν να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά 

*είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ο χώρος της βεράντας για την επικοινωνία μας ή ο χώρος της αυλής 

*καλό είναι να μην  συνοδεύονται από τα παιδιά τους όταν έρθουν για εγγραφή  

ΌΤΑΝ αρχίσουν να έρχονται τα παιδιά στο σχολείο τα παιδιά επίσης έχουν στις τσάντες τους: 

* αντισηπτικά μαντηλάκια ή αντισηπτικό υγρό  

*υγρά μαντηλάκια για την χρήση τουαλέτας 

*πακέτο χαρτομάντιλων 

Και ασκούμε τα παιδιά στο βήξιμο μέσα στον αγκώνα ή στον ώμο και τους εξηγούμε πως δεν αγκαλιαζόμαστε 

και δεν φιλιόμαστε με τους άλλους 

 

Με την ευκαιρία της εγγραφής του παιδιού σας στο Νηπιαγωγείο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα 

παρακάτω που έχουν και την θέση μικρού, συνοπτικού Κανονισμού της Σχολικής μας μονάδας: 

1. Η φοίτηση, μετά την εγγραφή του νηπίου και προνηπίου είναι υποχρεωτική και γι’ αυτό είναι απαραίτητο τα 

παιδιά να φοιτούν κανονικά και να μην απουσιάζουν για μεγάλα διαστήματα από το σχολείο.  Εξάλλου μετά 

τις 8.30 π.μ. κλειδώνει η πόρτα του σχολείου (και του κτιρίου από τους εκπαιδευτικούς αλλά και της 

αυλής από γονείς που αναλαμβάνουν τον ρόλο του θυρωρού) και ενημερώνεται το απουσιολόγιο της 

τάξης. Μην αφήνετε ποτέ (ειδικά το πρωί) την προσέλευσή σας την τελευταία στιγμή(8.30 π.μ.) γιατί 

κινδυνεύετε να παραμείνετε εκτός του σχολείου με τυχόν διαφορά ώρας στα ρολόγια σας με αυτήν που 

έχει το σχολείο. Το πρόγραμμα του σχολείου ξεκινάει από την είσοδο των πρώτων παιδιών σε αυτό οπότε 

ομιλίες, παιχνίδια ή μουσική στην τάξη δεν θα επιτρέπουν το άκουσμα του κουδουνιού της πόρτας όταν 

αυτή έχει κλειδώσει στις 8.30 π.μ. 

2. Ο χώρος του πάρκινγκ του νηπιαγωγείου μας, χρησιμοποιείται από τους γονείς και κηδεμόνες των 

νηπίων μας μόνο κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης αυτών. Γονείς που τα παιδιά τους 

αποφοιτούν από το νηπιαγωγείο δεν συνεχίζουν να παρκάρουν στο παρκινγκ του νηπιαγωγείου. Αλλά και 

νήπια που έχουν αδέλφια στο Δημοτικό το μεσημέρι καλό είναι να χρησιμοποιούν τις εισόδους παραλαβής 

των παιδιών τους του Δημοτικού σχολείου και την ενδιάμεση σιδερένια πόρτα που βρίσκεται ανάμεσα στο 

Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο για να παραλάβουν το νήπιό τους που έχει αδερφάκι στο Δημοτικό, για να 
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αποφευχθούν ατυχήματα εν ώρα που το ολοήμερο τμήμα του νηπιαγωγείου ακόμη λειτουργεί και τα παιδιά 

μπορεί να βρίσκονται στην αυλή για το διάλειμμά τους. 

3.  Καλό είναι να τηρούνται οι 2 φάσεις της ώρας προσέλευσης (7.45-8.00 π.μ. μόνο για τα παιδιά του 

ολοήμερου) και 8.15 π.μ.- 8.30 π.μ. για όλα τα παιδιά και του πρωινού και του ολοήμερου( που δεν 

επιλέξουν την πρωινή προσέλευση) και αποχώρησης 13.00 ακριβώς, για τον πρωινό κύκλο και 

16.00μ.μ. για το προαιρετικό ολοήμερο, όπως έχετε εξάλλου υπογράψει και στην υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν 105 που έχετε προσκομίσει με τα δικαιολογητικά εγγραφής. Δηλαδή, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στα 

παιδιά μόνο του ολοήμερου προγράμματος να επιλέξουν σε μία από τις δύο φάσεις να προσέλθουν στο 

σχολείο ή στην πρώιμη 7.45π.μ -8.00 π. μ ή στη δεύτερη στις 8.15π.μ-8.30π.μ. Για να λειτουργήσει η 

πρώιμη υποδοχή(7.45π.μ.-8.00π.μ) απαιτούνται αιτήσεις 5 παιδιών νηπίων/προνηπίων του ολοήμερου 

τμήματος. Με αυτό τον τρόπο βοηθάτε το έργο του σχολείου σε ότι αφορά στην ασφάλεια των παιδιών, 

καθώς ο εκπαιδευτικός την ώρα π.χ. της προσέλευσης για να υποδεχτεί τα παιδιά δεν μπορεί να βρίσκεται 

ταυτόχρονα και στην τάξη αλλά και στην εξώπορτα. Επίσης στο διάστημα από 8.00π.μ έως και τις 8.15 

π.μ. η πόρτα θα κλειδώνει ώστε τα παιδιά της προαιρετικής προσέλευσης να αναπτύξουν τις δράσεις 

τους μαζί με την νηπιαγωγό στις γωνιές των  ενδιαφερόντων τους. 

 

4. Σε περιόδους εθνικών εορτών, τοπικών επετείων, επίσημων αργιών και τις παραμονές αυτών τα σχολεία 

ή είναι κλειστά ή λειτουργούν με μειωμένο ωράριο. Οι γονείς που έχουν θέμα λοιπόν με την εργασία τους 

για αυτές τις ημέρες καλό θα είναι να το γνωρίζουν. 

 

 

5. Είναι καλό να φέρνετε τα παιδιά μέχρι την πόρτα του νηπιαγωγείου και να τα παραδίδετε στην 

εκπαιδευτικό της τάξης όχι νωρίτερα από τις ώρες που αναφέραμε παραπάνω και ποτέ να μην τα 

αφήνετε μόνα τους στην αυλή και να φεύγετε για την εργασία σας νομίζοντας πως αυτά θα μπουν μόνα 

τους μέσα και θα είναι και ασφαλή στην αυλή περιμένοντας να ανοίξει από μέσα την πόρτα του κτιρίου η 

εκπαιδευτικός. Επίσης και κατά τις ώρες αποχώρησης στις 13.00 και στις 16.00 θα πρέπει όλοι οι 

γονείς να βρίσκονται στο σχολείο (όχι νωρίτερα χρησιμοποιώντας το χώρο της αυλής ως αναμονή ή για 

παιχνίδι με άλλα μικρότερα παιδιά για την αποφυγή ατυχημάτων αλλά και λόγω ρητής εντολής της 

Δ/ΝΣΗΣ Α/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ για μη παραμονή στον αύλειο χώρο επισκεπτών πέραν των συγκεκριμένων 

ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των εγγεγραμμένων νηπίων του σχολείου και των συνοδών τους σε 

αυτά) για να παραλάβουν τα παιδιά τους και να αποχωρήσουν από τον αύλειο χώρο . Τυχόν αργοπορία σας, 

δημιουργεί άγχος στα παιδιά και επιβαρύνει το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών. 

 

6. Με την είσοδό σας στο νηπιαγωγείο φροντίστε να φτάνετε  άμεσα στην πόρτα και να παραδώσετε το παιδί 

σας στην εκπαιδευτικό. Είναι καλό, ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό να μην κάνετε αισθητή την παρουσία σας 

έξω είτε με ομιλίες, είτε με την παρατεταμένη παραμονή σας στο πλατύσκαλο  του σχολείου αλλά να είστε 

διακριτικοί για να μην παρατείνουμε περισσότερο το άγχος αποχωρισμού των παιδιών και να βοηθήσουμε 

έτσι την ομαλότερη μετάβασή τους στο νηπιαγωγείο. Αν το παιδί συνεχίσει για μεγάλο διάστημα να κλαίει 

να είστε σίγουροι ότι τότε θα σας καλέσουμε να έρθετε. Συνήθως όμως μόλις οι γονείς αποχωρήσουν, τα 

παιδιά αρχίζουν να προσαρμόζονται και ηρεμούν από τα πρώτα κλάματα που είναι και φυσιολογικά για τον 

πρώτο καιρό στο σχολείο! 

 

 

7. Αριστερά της εισόδου του νηπιαγωγείου στα τζάμια της πόρτας κάποιες φορές θα υπάρχουν 

ανακοινώσεις ειδικά για τους γονείς. Θα θέλαμε καθημερινά με την αναχώρησή σας από το σχολείο να 

τις επισκέπτεστε οπωσδήποτε. Στο mail σας επίσης αλλά και στο viber των γονέων με την επωνυμία : 

¨2ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου¨, κυρίως για την πιο γρήγορη ενημέρωσή σας, θα βρίσκεται ανακοινώσεις 

μας. Από την επίσημη ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου μας http://2nip-vront.chi.sch.gr/ θα ήταν καλό να 

επισκέπτεστε τις σελίδες μας που αφορούν σε δράσεις μας παλαιότερες που αποπνέουν όμως τη 

φιλοφοφία του νηπιαγωγείου μας αλλά και εκπαιδευτικό προγραμματισμό μας και την «Προσαρμογή», 

ειδικά τώρα που ξεκινάμε το σχολείο, ώστε να έχετε και μαζί με τα παιδιά μια καλύτερη εικόνα. Όταν σας 

δίνεται σημείωμα ενημερωτικό από το σχολείο, να το φυλάσσετε γιατί θα είναι απαραίτητο να γνωρίζετε 

για τις επόμενες μέρες κάτι που έχουμε ως δράση, π.χ. εκκλησιασμό, επίσκεψη, συγκέντρωση δηλώσεών 

σας για εκδρομές…σε κανονικές συνθήκες όταν δεν θα υπάρχουν απαγορεύσεις τέτοιων δράσεων όπως 

συμβαίνει σε καιρούς πανδημίας που αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα 

προς τήρηση. 

 

8. Επειδή είναι απαραίτητο να επικοινωνούμε μαζί σας σε οποιαδήποτε στιγμή που τα παιδιά είναι στο 

σχολείο (ξαφνική ασθένεια του παιδιού, κάποιο μικροατύχημα όπως σκίσιμο δέρματος από πέσιμο π.χ. στην 

αυλή), παρακαλούμε να βρίσκεστε στα τηλέφωνα που μας δώσατε. 
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9. Αν για κάποιο λόγο σοβαρό, απουσιάσει το παιδί από το σχολείο θα θέλαμε να μας ενημερώνετε με κάποιο 

τηλέφωνο από το πρωί και στο διάστημα 8.00-8.15 π.μ. αν π.χ. προέκυψε μια ξαφνική ίωση. Σε αυτή 

την περίπτωση το παιδί θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και να 

επιστρέψει αφού γίνει απολύτως καλά. Απλό συνάχι, μύξες, βήχας, πυρετός, κοιλιακές ενοχλήσεις 

υποχρεώνουν τον μαθητή σε παραμονή στο σπίτι, μέχρι εξαφανίσεως των συμπτωμάτων. Απουσία 3 ημερών 

από το σχολείο, σημαίνει πως θα έρθει το παιδί στο νηπιαγωγείο με βεβαίωση ιατρού. Οι δε έλεγχοι με 

self test που γίνονται εβδομαδιαίως, για έλεγχο covid, θα τηρούνται αυστηρά από το σχολείο κι οι γονείς 

θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν στην ημερομηνία που θα τους ζητιέται στο σχολείο την σχολική 

κάρτα, όπως την εμφανίζει η πλατφόρμα edupass και που την πλατφόρμα θα την ενημερώνουν έγκαιρα οι 

ίδιοι οι γονείς κι όχι την τελευταία στιγμή το πρωί πριν ξεκινήσουν από το σπίτι για το σχολείο. Η 

προϊσταμένη ήδη από τις 7.00 το πρωί θα έχει μπει στην πλατφόρμα για να ελέγξει τα self test που έχετε 

ανεβάσει για λογαριασμό των παιδιών σας.  

 

10. Λόγω κατασκευής των ραφιών των τάξεων(δεν έχουν πολύ ύψος) αλλά και από την εμπειρία της 

τοποθέτησης των τσαντών σε αυτές, οι τσάντες με ρόδες δεν στηρίζονται καλά  στις ραφιέρες και χύνονται 

τα πράγματα των παιδιών, καθώς πολλές φορές μέσα στη μέρα τα παιδιά τις επισκέπτονται, είτε για να 

πιούν νερό, είτε για να πάρουν χαρτομάντιλα και υγρά μαντηλάκια. Όσοι γονείς λοιπόν, πρόκειται να 

προμηθευτούν καινούργια τσάντα για τα παιδιά τους, ας μην αγοράσουν αυτές που έχουν ρόδες. Ας είναι 

μια μεγάλη, μαλακή και σταθερή τσάντα γιατί μέσα σε αυτήν εκτός από το κολατσιό τους θα έχουν και 

άλλα προσωπικά είδη. Οι μαθητές του ολοήμερου μόνο θα έχουν και μια δεύτερη τσάντα που θα έχει 

μέσα μόνο το μεσημεριανό γεύμα των παιδιών με το κουτάλι του και τυχόν σαλάτα.  

 

11. Μετά από κάποιο εύλογο διάστημα κι όταν είναι εφικτό, θα γίνει μεγάλη και αναλυτική ενημέρωση για το 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και κατ’ ιδίαν σχετικά με την πρόοδο 

του παιδιού σας, σε μέρα και ώρα που θα έχουμε συμφωνήσει από πιο πριν. Αν η δια ζώσης επικοινωνία δεν 

είναι εφικτή θα κάνουμε διαδικτυακά την συνάντησή μας.  Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, θα 

θέλαμε να έχουμε μαζί σας μία ιδιωτική συζήτηση μέσω τηλεφώνου αν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την 

δια ζώσης επικοινωνία, ακόμη κι αν πρόκειται για ένα παράπονο ή είναι κάτι που δεν αποσαφηνίστηκε 

και έμεινε ως αιτία παρανόησης, ΠΡΟΣΟΧΗ όμως, ΟΧΙ  το πρωί μπροστά στην πόρτα της εισόδου 

απασχολώντας τον εκπαιδευτικό που υποδέχεται τα υπόλοιπα παιδιά με τους γονείς τους αλλά με τη 

λήξη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. 

 

Μερικές χρήσιμες οδηγίες για καλή προετοιμασία από το σπίτι. 

 

Τα παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο είναι απαραίτητο να κατέχουν τις ακόλουθες δεξιότητες: 

 Να φοράνε άνετα και ευρύχωρα ρούχα για τις καθημερινές δραστηριότητες και το παιχνίδι, χειμώνα 

καλοκαίρι. Φοράτε στα παιδιά ρούχα λοιπόν που δε θα τα δυσκολεύουν στην τουαλέτα( Όχι στενά και 

χοντρά τζην, όχι σαλοπέτες με τιράντες, όχι στολές αποκριάτικες ολόσωμες που δεν επιτρέπουν την 

χρήση της τουαλέτας αλλά παντελόνια με μαλακό λάστιχο και φόρμες αθλητικές). 

 Παπούτσια που εύκολα θα τα βάζουν και θα τα βγάζουν τα παιδιά στην ώρα της χαλάρωσης. Αποφύγετε 

παπούτσια με κορδόνια και μποτάκια με φερμουάρ το χειμώνα και προτιμάτε αυτά με το κούμπωμα 

χρατς-χρουτς. Στην αρχή της χρονιάς και τους τελευταίους μήνες, που ο καιρός είναι ζεστός, φροντίστε 

να μη φοράνε πέδιλα ή παντόφλες, γιατί είναι εύκολο να χτυπήσουν κατά την ώρα του διαλείμματος στην 

αυλή. Τα παπούτσια πρέπει να είναι πάντα κλειστά και για λόγους ασφαλείας από τυχόν τσιμπήματα 

εντόμων ή φιδιών. 

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

αυτοεξυπηρέτησης στην τουαλέτα, αποτελεί το πρώτο και πολύ σημαντικό στάδιο ανεξαρτητοποίησης του 

παιδιού και για αυτό οι γονείς πρέπει να πάψουν να σκουπίζουν εκείνοι τα παιδιά στην τουαλέτα, αλλά 

να τα παρακολουθούν όταν χρειάζεται και να τα ενισχύουν να το κάνουν μόνα τους και στο σχολείο. 

Φαινόμενα κατακράτησης ούρων και κοπράνων από την αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης των νηπίων σίγουρα 

δεν εμφανίζονται όταν το παιδί τακτοποιεί τα της τουαλέτας μόνο του. Οι τουαλέτες του Νηπιαγωγείου 

καθημερινά απολυμαίνονται και τα παιδιά αν από το σπίτι μάθουν τη χρήση του χαρτιού τουαλέτας και 

του καλαθιού ρίψης απορριμμάτων και όχι της ρίψης στη λεκάνη μωρομάντηλων και χαρτιών, τότε όλα 

θα πάνε καλά και στο Νηπιαγωγείο. Για πολλά παιδιά η χρήση της τουαλέτας με τη βοήθεια μόνο του 

γονέα αποτελεί αιτία να μην θέλει να έρθουν και στο σχολείο, βρίσκοντας δικαιολογίες όπως δεν μου 

αρέσει το σχολείο, με κοροϊδεύουν, δε με παίζουν ή με πονάει η κοιλιά μου και άλλα τέτοια. 

 Να ντύνονται και να ξεντύνονται μόνα τους. Όχι πολλά ρούχα το χειμώνα. Όχι πιτζάμες κάτω από τα 

ρούχα. 

 Να κάνουν μπάνιο καθημερινά στο σπίτι. 

 Να γίνεται τακτικός έλεγχος για ψείρες και να αντιμετωπίζονται άμεσα μετά από συμβουλές του 

παιδίατρου. 



 Να μη φέρνουν παιχνίδια από το σπίτι και να μη φοράνε κοσμήματα αξίας (χρυσούς σταυρούς, 

δαχτυλίδια, ωρολόγια, σκουλαρίκια, βραχιόλια). 

 Ν’ αναγνωρίζουν και να φροντίζουν τα πράγματά τους, να ανοίγουν και να κλείνουν την τσάντα τους. 

 Να τρώνε μόνα τους, να στρώνουν και να διπλώνουν τη πετσέτα τους, να τακτοποιούν την τσάντα 

τους. Ένα παιδί που ταΐζεται στο σπίτι, αδυνατεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου όταν οι 

συμμαθητές του σε εύλογο χρονικό διάστημα(που καθορίζεται και από το Ωρολόγιο  Πρόγραμμα του 

Νηπιαγωγείου) έχουν τελειώσει το φαγητό τους και είναι έτοιμοι για την επόμενη δραστηριότητα που 

απαιτεί το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. 

 Ν’ απαντούν όταν τα καλούν με το όνομά τους. 

 Να χρησιμοποιούν τους βασικούς κανόνες ευγενείας(π.χ. καλημέρα, αντίο, παρακαλώ, ευχαριστώ...) 

 Να παίζουν με τ’ άλλα παιδιά. 

 Να μοιράζονται τα πράγματα του σχολείου με τους φίλους τους. 

 Ν’ ακούν και να παρακολουθούν τις οδηγίες των νηπιαγωγών. 

 Να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για έναν καλό ύπνο. 

 Να προσφέρουν στα παιδιά υγιεινό πρωινό πριν την αναχώρηση από το σπίτι. 

 Να ελέγχουν καθημερινά την τσάντα του παιδιού τους για πιθανά σημειώματα και να την καθαρίζουν 

από τυχόν υπολείμματα τροφών και λερωμένες πετσέτες. 

 Στο σπίτι ν’ αφήνουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν μαρκαδόρους, ψαλίδι και κόλλα και να τα βοηθούν 

στη χρήση τους. 

 

 

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ 

 

(Πρωινό  Τμήμα) 

 

1.  Μια τσάντα μεγάλη, με μια πετσέτα υφασμάτινη (μικρή) με την οποία σκουπίζονται καθημερινά πριν 

φάνε το φαγητό τους αφού πλύνουν τα χεράκια τους αλλά και την τοποθετούν στο τραπέζι για να 

ακουμπήσουν το μπολ και το νερό τους όταν τρώνε. Καθημερινά θα ανανεώνεται. . Μέσα σε αυτήν την 

μεγάλη τσάντα θα βάλετε και τα προσωπικά είδη απολύμανσης, καθαριότητας αλλά και εργασιών του 

παιδιού. 

 

2. Ένα μικρό πλαστικό μπουκάλι για νερό, το οποίο θα ανανεώνεται καθημερινά. Για το διάστημα που ο 

καιρός ακόμη είναι ζεστός να έχουν δύο μπουκαλάκια με νερό. Πάνω στην ετικέτα να γράψετε το όνομα 

του παιδιού. 

 

3. Ένα πακέτο χαρτομάντιλα για την τσάντα, ένα πακέτο υγρά αντισηπτικά μαντηλάκια και ένα πακέτο 

υγρά μωρομάντηλα. 

 

4. Ένα καπέλο μέσα στην τσάντα του παιδιού για το διάλειμμα, κυρίως τις εποχές με έντονη ηλιοφάνεια. 

 

5. 4 φωτογραφίες του παιδιού (μικρές ταυτότητας).Αυτές τις χρειαζόμαστε για το παρουσιολόγιο και την 

ανάπτυξη της Γλώσσας στο σχολείο και για το λόγο αυτό πρέπει να τις έχουμε άμεσα στην τάξη.  

 

6. Μια αλλαξιά ρούχα (μέσα σε διάφανη νάιλον σακούλα που από έξω θα γράψετε το όνομα του παιδιού σας με 

ανεξίτηλο μαρκαδόρο)που θα παραμείνει στο σχολείο σε περίπτωση ατυχήματος ούρων. Αν το παιδί λερωθεί με 

κόπρανα σας καλούμε άμεσα να έρθετε να το παραλάβετε ώστε να πλυθεί. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στη διάρκεια της χρονιάς θα χρειαστεί να προσκομίσετε εμφιαλωμένο νερό στο σχολείο 

αρκετές φορές για να συμπληρώνουμε στο μπουκάλι των παιδιών, που πολύ εύκολα αδειάζει ειδικά κατά τους 

ζεστούς μήνες( Θα βγαίνει κάθε φορά σχετική ανακοίνωση για αυτό). 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ 

 

( Τμήμα Ολοήμερου) 

 

1. 1η τσάντα μεγάλη, με μια πετσέτα υφασμάτινη (μικρή) με την οποία σκουπίζονται καθημερινά πριν φάνε 

το φαγητό τους αφού πλύνουν τα χεράκια τους αλλά και την τοποθετούν στο τραπέζι για να ακουμπήσουν 

το μπολ και το νερό τους όταν τρώνε το κολατσιό τους. Καθημερινά θα ανανεώνεται. Μέσα σε αυτήν την 



μεγάλη τσάντα θα βάλετε και τα προσωπικά είδη απολύμανσης, καθαριότητας αλλά και εργασιών του 

παιδιού. 

2.  2η τσάντα μικρότερη που θα περιλαμβάνει μόνο το μεσημεριανό, ένα κουτάλι και τυχόν σαλάτα. Αυτή η 

τσάντα θα μένει στο τραπέζι της εισόδου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ώστε να τη χρησιμοποιήσουν τα παιδιά 

μόνο για το γεύμα τους. Πάνω στο μπολ του γεύματος, θα πρέπει να γράψετε το όνομα του παιδιού με ανεξίτηλο 

μαρκαδόρο. Επίσης, τα παιδιά θα πρέπει να ξέρουν τι φαγητό έχουν κάθε ημέρα και καλό είναι να έχουν φαγητό 

που τους αρέσει, εκτός από πολύ αραιές σούπες που μπορεί να χυθούν και να μείνουν νηστικά. Η 1η τσάντα, η 

μεγάλη, όπως περιγράψαμε παραπάνω θα συνοδεύει τα παιδιά όλη την ημέρα στην τάξη. 

 

3.  Ένα μικρό πλαστικό μπουκάλι για νερό, το οποίο θα ανανεώνεται καθημερινά. 

Για το διάστημα που ο καιρός ακόμη είναι ζεστός να έχουν δύο μπουκαλάκια με νερό. Πάνω στην ετικέτα να γράψετε 

το όνομα του παιδιού. 

 

4.  Ένα πακέτο χαρτομάντιλα για την τσάντα, ένα πακέτο υγρά αντισηπτικά μαντηλάκια και ένα πακέτο 

υγρά μωρομάντηλα. 

 

 

5. Ένα καπέλο μέσα στην τσάντα του παιδιού για το διάλειμμα, κυρίως τις εποχές με έντονη ηλιοφάνεια. 

 

6. Ένα μικρό σεντόνι κούνιας για το ραντσάκι που ξαπλώνουν την ώρα της χαλάρωσης. 

 

1. Ένα μικρό μαξιλάρι με μαξιλαροθήκη για τον ύπνο. 

 

7. 4 Φωτογραφίες του παιδιού (μικρές ταυτότητας). Αυτές τις χρειαζόμαστε για το παρουσιολόγιο και την 

ανάπτυξη της Γλώσσας στο σχολείο και για το λόγο αυτό πρέπει να τις έχουμε άμεσα στην τάξη.  

 

 

8. Κουτάλι, για κάθε είδος γεύματος(όλα τα φαγητά πρέπει να είναι τεμαχισμένα σε μικρές μπουκιές και 

να χωράνε στο κουτάλι-πιρούνι και μαχαίρι δεν επιτρέπονται στο νηπιαγωγείο). 

 

9.  Μια αλλαξιά ρούχα (μέσα σε διάφανη νάιλον σακούλα που από έξω θα γράψετε το όνομα του παιδιού 

σας)που θα παραμείνει στο σχολείο σε περίπτωση ατυχήματος ούρων . Αν το παιδί λερωθεί με κόπρανα, 

σας καλούμε άμεσα να έρθετε να το παραλάβετε ώστε να πλυθεί. 

 

Τέλος κάθε Παρασκευή, θα παίρνετε στο σπίτι για να πλένετε το σεντόνι  και τη μαξιλαροθήκη στους 60ο C βαθμούς 

και κάθε Δευτέρα θα στρώνεται το ραντσάκι του παιδιού με καθαρά κλινοσκεπάσματα. 

Σας ενημερώνουμε ότι στη διάρκεια της χρονιάς θα χρειαστεί να προσκομίσετε εμφιαλωμένο νερό στο σχολείο 

αρκετές φορές για να συμπληρώνουμε στο μπουκάλι των παιδιών, που πολύ εύκολα αδειάζει ειδικά κατά τους 

ζεστούς μήνες( Θα βγαίνει κάθε φορά σχετική ανακοίνωση για αυτό). 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

7.45– 8.00  Πρόωρη υποδοχή,  μόνο για παιδιά που παρακολουθούν το ολοήμερο και το έχουν αιτηθεί 5 γονείς για 

να λειτουργήσει 

08.15-8.30  Υποδοχή νηπίων υποχρεωτικού προγράμματος 

8.30-9.15  Ελεύθερο παιχνίδι 

9.15 – 10.30  Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 

10.30 – 11.15  Πρόγευμα – Διάλειμμα 

11.15 – 11.45  Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 

11.45 – 12. 10  Ελεύθερο παιχνίδι 



12.10-12.45 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 

12.45-13.00 Προετοιμασία για Αποχώρηση 

13.00 Αποχώρηση 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

13.00-13.20 Διάλειμμα 

13.20-14.00 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 

14.00-15.20 Προετοιμασία γεύματος-Γεύμα-Χαλάρωση-Ύπνος 

15.20-15.45  Ελεύθερο παιχνίδι 

15.45-16.00 Προετοιμασία για Αποχώρηση 

16.ΟΟ  Αποχώρηση 

 

Ελπίζουμε ότι με τη δική σας συνεργασία θα διευκολύνουμε την ομαλή μετάβαση του παιδιού σας από το σπίτι 

στο νηπιαγωγείο και θα βοηθήσουμε στην ολόπλευρη ανάπτυξη και πρόοδό του. 

 

Θερμή παράκληση, στις συναντήσεις που διοργανώνει το νηπιαγωγείο να μην απουσιάζεται γιατί θα αφορούν 

πάντα σε θέματα για την πρόοδο των παιδιών σας! 

 

 Ανά διετία διεξάγονται οι εκλογές του Συλλόγου γονέων του Νηπιαγωγείου μας και καθώς η θητεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής, καλό είναι να δηλώνουν συμμετοχή γονείς κυρίως προνηπίων για την 

καλύτερη επίτευξη των στόχων του Συλλόγου! 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας! 


