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Εισαγωγικό Σημείωμα
Αγαπητοί γονείς,
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα θέλαμε να καλωσορίσουμε εσάς και τα παιδιά σας στο σχολείο μας
και να σας ευχηθούμε η νέα χρονιά να είναι γεμάτη νέες εμπειρίες, γνώσεις, χαρούμενες στιγμές και υγεία!
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Daisy’s Nursery School ως την πρώτη εκπαίδευση των μικρών σας.
Θεμελιώδης στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των παιδιών σε ένα περιβάλλον στοργής , αγάπης
και σεβασμού για κάθε ξεχωριστή προσωπικότητα.
Καλή αρχή σε γονείς , παιδιά και εκπαιδευτικούς. Ευχόμαστε να έχουμε μια εποικοδομητική και παραγωγική
συνεργασία!
Με εκτίμηση,
η ομάδα του DNS
Στοιχεία Σχολείου
Στοιχεία Νηπιαγωγείου: Βρεφικός - Παιδικός Σταθμός - Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο
Ιδιοκτήτης: Ναλίτα Καρρέρ
Προσωνυμία Νηπιαγωγείου: Daisy’s Nursery School
Οδός : Ρήγα Φεραίου 35
Τ.Κ. 19014
Τηλέφωνο: 22950- 54550
Email: info@dns.com.gr
Ιστοσελίδα: www.dns.com.gr
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Ίδρυση - Σκοπός


Το Daisy’s Nursery School δημιουργήθηκε με αφορμή την αγάπη και το ενδιαφέρον μας για τα παιδιά
και την καλύτερη εκπαίδευσή τους σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους, χρησιμοποιώντας σύγχρονα
μέσα εκπαίδευσης και απόλυτα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Σκοπός του σχολείου μας είναι
να συμβάλλει στην ολόπλευρη εκπαίδευση του παιδιού ενισχύοντας τους διαφορετικούς τομείς
ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, οι οποίοι έχουν άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Οι τομείς αυτοί αφορούν:















Την σωματική
Την συναισθηματική
Την κοινωνική
Την γλωσσική
Την γνωστική
Την αντιληπτική και αισθητηριακή ανάπτυξη
Ως δίγλωσσο σχολείο, για την εξέλιξη των παραπάνω τομέων , προσαρμόζουμε τις δραστηριότητες και
τα προγράμματά μας τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.
Το σχολείο μας ακολουθεί σύγχρονα προγράμματα σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
του Υπουργείου Παιδείας με στόχο τα παιδιά να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες , ικανότητες και
γνώσεις μέσω του παιχνιδιού και των δημιουργικών και οργανωμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Μέσα στο πρώτο σχολικό περιβάλλον το παιδί θα αποκτήσει τους πρώτους φίλους του, θα αλληλεπιδρά
κοινωνικά ,θα αναπτύξει την δική του προσωπική ταυτότητα, θα αυτονομηθεί και θα ξεκινήσει να
σκέφτεται με δημιουργικό και κριτικό τρόπο.
Το όραμα του σχολείου μας, λοιπόν , είναι η ολόπλευρη εκπαίδευση και αγωγή του παιδιού. Η φετινή
σχολική χρονιά 2020-2021 είναι και η χρονιά έναρξης του Daisy’s Nursery School που δημιουργήθηκε
με αγάπη και στελεχώθηκε με καταρτισμένο προσωπικό έτσι ώστε, να γίνουν πράξη όλα όσα
προαναφέρθηκαν, βάζοντας προτεραιότητα πάντα τις ανάγκες παιδιών και γονέων.
Η κατασκευή του σχολείου μας ολοκληρώθηκε στην μετά Covid -19 εποχή, τηρώντας όλα τα
προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Διδακτικό Έτος – Έναρξη μαθημάτων
Η νέα χρονιά θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου 2020 για τα παιδιά του βρεφικού και παιδικού σταθμού ( από
6 μ. έως 4 ετών) ενώ το προνηπιακό τμήμα και το νηπιαγωγείο θα αρχίσουν στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 όπως
ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Όροι εγγραφής – Δικαιολογητικά














Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται τα νήπια που έχουν συμπληρώσει την νόμιμη ηλικία (τα παιδιά
που γίνονται 5 ετών στις 31/12/20), το ίδιο και για την τάξη των προνηπίων( τα παιδιά που
γίνονται 4 ετών στις 31/12/ 20).
Με την εγγραφή του παιδιού στο σταθμό μας, σε όποιο από τα τμήματα που έχουν
δημιουργηθεί, ολοκληρώνεται και η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται
παρακάτω. Συγκεκριμένα οι εγγραφές γίνονται ύστερα από αίτηση ενδιαφέροντος των γονέων
ή κηδεμόνων των παιδιών και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτά το σχολείο σχετικά με τα
νόμιμα δικαιολογητικά και τις οικονομικές υποχρεώσεις των γονέων ή των κηδεμόνων
( δίδακτρα/μετακίνηση με σχολικό λεωφορείο/ επιπλέον δραστηριότητες κτλ.).
Κατά την εγγραφή καταβάλλεται το ποσό της συμφωνηθείσας προκαταβολής και το κόστος
εγγραφής.
Δικαιολογητικά εγγραφής:

Αίτηση
Προσωπικά δεδομένα (GDPR)
Πιστοποιητικό υγείας (Παιδιάτρου)
Δικαιολογητικά Κορωνοϊού
Φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας του παιδιού ( μπροστινή σελίδα και εμβόλια )
Έντυπο κίνησης παιδιού
Γνωριμία παιδιού (ειδικό έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί από γονείς ή κηδεμόνες)
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Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Οικογενειακή κατάσταση( απαιτείται μόνο στα παιδιά του νηπιαγωγείου)
Οικονομική συμφωνία

Ηλικίες Φοίτησης – Υποχρεωτική Φοίτηση – Επανάληψη Φοίτησης








Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων διαμορφώνοντας δύο αντίστοιχα τμήματα. Το
πρώτο τμήμα περιλαμβάνει τα νήπια, που συμπληρώνουν το 5ο έτος τους στις 31 Δεκεμβρίου
του 2020 και στο δεύτερο τμήμα, εκείνο των προνηπίων, ανήκουν τα παιδιά που
συμπληρώνουν τα 4 έτη στις 31/12/20 σύμφωνα με το άρθρο 73, παραγρ.1α , του Ν 3518/2112-2006 .
Η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους έγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5)
ετών είναι υποχρεωτική. Κάθε εγγραφή νηπίου που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία θεωρείται
άκυρη.
Για την εγγραφή των νηπίων στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, είναι απαραίτητη η
βεβαίωση φοίτησης, η οποία δίνεται από το σχολείο μας αφού το παιδί παρακολουθήσει και
ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου, στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Για την επανάληψη φοίτησης, σύμφωνα με τις παρ.7 και 8, του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017
(ΦΕΚ Α 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4559 (ΦΕΚ Α 142/03-08-2018), άρθρο
23, ισχύουν τα εξής: «7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί
να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση
Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή
εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντονιστή
εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να
παρακολουθήσει την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.» «8. Σε κάθε περίπτωση δεν
εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο νηπιαγωγείο μαθητής που την 31η
Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7)
ετών».

Τμήματα φοίτησης
Στα τμήματα του σχολείου μας , ο αριθμός των παιδιών δεν θα ξεπερνά τα 15 εκτός από την τάξη του
βρεφικού που θα περιλαμβάνει 9 βρέφη. Με την δημιουργία ολιγομελών τμημάτων δίνουμε έμφαση στη
δημιουργία ενός ζεστού περιβάλλοντος για το παιδί και την δυνατότητα να εξελίξει στο μέγιστο βαθμό τις
γνωστικές, συναισθηματικές, κινητικές και κοινωνικές του δεξιότητες συμμετέχοντας ενεργά.
Στο σχολείο μας θα λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα ανάλογα με την κάλυψη των θέσεων ανά τάξη:





Νηπιαγωγείο ( 5 – 6 ετών )
Προνηπιακό τμήμα ( 4 -5 ετών)
Προ – προνηπιακό τμήμα ( 2 -3 ετών / 3– 4 ετών )
Βρεφικό – Μεταβρεφικό τμήμα ( 6 μ. – 12 μ. / 12μ. -24 μ.)

Ωράριο λειτουργίας - Προσέλευση/ Αποχώρηση – Σχολικό Λεωφορείο






Το βασικό ωράριο λειτουργίας του νηπιαγωγείου ξεκινά στις 7.30 και λήγει στις 16.00, έπειτα
αρχίζει το διευρυμένο ωράριο με δημιουργική απασχόληση και φύλαξη των παιδιών.
Παρακαλούμε να τηρούνται οι ώρες προσέλευσης / αποχώρησης των παιδιών και να αποφεύγονται
οι καθυστερήσεις , έτσι ώστε παιδιά και εκπαιδευτικοί να μην αποκλίνουν της καθημερινής τους
ρουτίνας , κάτι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει δυσκολίες στη διεκπεραίωση του
προγράμματος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ημέρας.
Τα παιδιά θα παραδίδονται και θα παραλαμβάνονται στην είσοδο του σχολείου από τις 7.30 έως τις
8.15, εκτός ειδικής συμφωνίας.
Τα παιδιά που θα παραλαμβάνονται από γονείς ή κηδεμόνες θα αποχωρούν από το σχολείο από τις
15. 50 έως τις 16. 10 εκτός αν παρακολουθούν το διευρυμένο πρόγραμμα. Όσα παιδιά αναχωρούν
με σχολικό, οι γονείς / κηδεμόνες θα ενημερωθούν για τα δρομολόγια στην αρχή του σχολικού
έτους.
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Στην περίπτωση προσέλευσης με σχολικό, το παιδί θα πρέπει να βρίσκεται 5 λεπτά νωρίτερα στην
πόρτα ή στο σημείο συνάντησης, από την προγραμματισμένη ώρα. Η αναμονή του σχολικού πέραν
της προκαθορισμένης ώρας δεν είναι εφικτή διότι θα προκαλέσει καθυστερήσεις στα υπόλοιπα
δρομολόγια.
Παρακαλούνται οι γονείς να ενημερώνουν τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα τη Γραμματεία του
σχολείου τηλεφωνικώς και με email , στην περίπτωση που δεν θα χρειαστούν σχολικό την επόμενη
ημέρα είτε στο πρωινό, είτε στο μεσημεριανό δρομολόγιο. Εάν δεν θα χρησιμοποιήσουν μόνο το
μεσημεριανό δρομολόγιο παρακαλούνται να μας ενημερώσουν με τον ίδιο τρόπο μια ώρα πριν την
προκαθορισμένη μεταφορά.
Στο σχολικό λεωφορείο θα υπάρχει συνοδός που θα παραλαμβάνει τα παιδιά.
Στην περίπτωση που στο σημείο αποβίβασης του παιδιού από το σχολικό λεωφορείο προς το σπίτι,
δεν υπάρχει κάποιος από τους γονείς/ κηδεμόνες ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο για να το
παραλάβει , το παιδί επιστρέφει και παραμένει στο σχολείο απ’όπου θα το παραλάβουν οι γονείς
του.
Οι γονείς θα πρέπει , επίσης να ενημερώνουν εγγράφως στην περίπτωση που αλλάζει το μέρος
παράδοσης και παραλαβής του παιδιού από το σχολικό.
Σε πιθανές περιπτώσεις μη προβλέψιμων καταστάσεων ( πχ. βλάβη σχολικού λεωφορείου ή
δυσκολίας του οδηγού ή της συνοδού κτλ.), το σχολείο θα προχωρήσει σε προσωρινή
αντικατάσταση μέχρι τη λύση του προβλήματος και θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.
Το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού μπορεί να τροποποιηθεί σε περιπτώσεις έκτακτων και
απρόβλεπτων συνθηκών (πχ. σφοδρή χιονόπτωση).
Όσοι γονείς είναι υπεύθυνοι για την μετακίνηση των παιδιών τους από και προς το σχολείο
παρακαλούνται να περιμένουν στον εξωτερικό χώρο του σχολείου για την παράδοση ή την
παραλαβή του παιδιού( διατηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις ).
Η παραλαβή των παιδιών θα πρέπει να γίνεται από άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος είτε
από τρίτο άτομο για τα οποίο θα έχουμε ενημερωθεί και εγγράφως. Ο γονέας ή ο κηδεμόνας θα
έχει δηλώσει πως το συγκεκριμένο πρόσωπο θα έχει αυτό το ρόλο. Είναι απαραίτητο να μας έχουν
δοθεί όλες πληροφορίες ταυτοποίησης του ατόμου αυτού και η παραλαβή θα γίνεται αυστηρώς
και μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, διαφορετικά το παιδί παραμένει στο σχολείο
μέχρι να παραληφθεί από τους γονείς/ κηδεμόνες του.

Εκπαιδευτικός Άξονας Νηπιαγωγείου – Προνηπιακού Τμήματος
Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας οργανώνεται με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και την
ολόπλευρη εκπαίδευση όλων των τομέων ανάπτυξης που αναφέρονται παρακάτω:


Γλώσσα :








Αναγνώριση γραμμάτων
Μαθαίνω την αλφάβητο
Εμπλουτισμός λεξιλογίου (ελληνικά / αγγλικά)
Κατανόηση χρήσης και των δύο γλωσσών
Προγραφή – γραφή ( ανάλογα με την ηλικία)

Μαθηματικά:






Αναγνώριση και χρήση αριθμών / μοτίβων
Μαθαίνω να μετράω
Μαθαίνω τα σχήματα

Πληροφορική και νέες τεχνολογίες:



Χρήση διαδραστικών πινάκων
Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ( ως εποπτικά μέσα )

5



Φυσικές επιστήμες :





Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης:






Ανάγνωση και αναπαράσταση παραμυθιών
Παιχνίδι ρόλων
Κουκλοθέατρο

Φυσική αγωγή





Ερχόμαστε σε επαφή με τα μουσικά όργανα
Μαθαίνουμε για σπουδαίους μουσικούς
Τραγουδάμε
Συνθέτουμε

Θεατρικό παιχνίδι






Μαθαίνουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον μας.
Πως λειτουργούμε στην πόλη / στη φύση
Μαθαίνουμε για την κυκλοφοριακή αγωγή

Μουσικοκινητική αγωγή







Κάνουμε πειράματα
Μαθαίνουμε για τα φυσικά φαινόμενα

Ελεύθερο παιχνίδι ατομικά ή σε ομάδες
μπάσκετ / tennis /ποδόσφαιρο / yoga

Eρχόμαστε σε επαφή με τον πολιτισμό μας




μαθαίνουμε για τον πολιτισμό μας αλλά ερχόμαστε σε επαφή και με διαφορετικούς
μαθαίνουμε για τις παραδόσεις μας και την λαογραφία
μαθαίνουμε για σπουδαίους ποιητές



Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με βάση τη διαθεματική προσέγγιση των δραστηριοτήτων
και την μέθοδο του project έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη γνώση χρησιμοποιώντας τις
ήδη υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, με σκοπό την κατάκτηση νέων.



Τα δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα σχέδια εργασίας ακολουθούν τις αναπτυξιακές ανάγκες
κάθε ηλικίας και την ατομική εξέλιξη κάθε παιδιού.



Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σκοπεύει στον συνδυασμό κοινωνικής και συναισθηματικής
ανάπτυξης με την πρακτική γνώση μέσω της βιωματικής, ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης.



Κάθε παιδί έχει το δικό του φάκελο εργασιών, στον οποίο θα μπορεί να ανατρέχει και να επαναλαμβάνει
τις δραστηριότητές του.



Για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού πραγματοποιούνται ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδρομές
στη φύση, σε θεατρικές παραστάσεις και σε μουσεία, έτσι ώστε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με νέες
εικόνες και ξεχωριστές εμπειρίες.
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Εκπαιδευτικός Άξονας Παιδικού Σταθμού ( 2 έως 4 ετών)
Δραστηριότητες για παιδιά 2-4 ετών:
Γλωσσική Ανάπτυξη:




Ερχόμαστε σε επαφή με τα γράμματα και τους αριθμούς μέσω τραγουδιών και puzzle.
Ανάπτυξη λεξιλογίου μέσω της αναγνώρισης αντικειμένων , χρήσης ανάλογων καρτών και puzzle.
Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών με σκοπό την αναγνώριση προσώπων μέσω εικόνων.

Γνωριμία με τα μαθηματικά:






Αναγνώριση μοτίβων χρωμάτων και σχημάτων μέσω οικοδομικού υλικού.
Ερχόμαστε σε επαφή με τους αριθμούς μέσω τραγουδιών και puzzle.
Ομαδοποίηση και σύγκριση αντικειμένων με βάση τα χαρακτηριστικά τους ( πχ. κόκκινα και κίτρινα
τουβλάκια)
Προσπάθεια αναγνώρισης χρονικής αλληλουχίας μιας ιστορίας μέσω εικόνων.
Αντίληψη της έννοιας του χρόνου ( πρωί – βράδυ / μέρα – νύχτα / εχθές- σήμερα – αύριο )

Λεπτή κινητικότητα:





Ενθάρρυνση δημιουργικότητας με κατασκευές και ζωγραφιές
Χρήση μαρκαδόρων
Ζωγραφική με δακτυλομπογιές
Χρωματίζω ακολουθώντας γραμμές και σχήματα

Συναισθηματική και κινητική ανάπτυξη:






Ενθάρρυνση παιδιών να ελέγχουν τις κινήσεις τους και τις βασικές ανάγκες τους όπως να
περπατούν, να φορούν τα παπούτσια τους , να κάθονται στο τραπέζι σωστά , να πηγαίνουν
τουαλέτα και να τρώνε μόνα τους με σκοπό την απόκτηση αυτοπεποίθησης ,την αυτονομία
τους και την αντίληψη του χώρου γύρω τους.
Χρήση αισθητηριακών πινάκων με στόχο την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας .
Ερχόμαστε σε επαφή με διάφορα υλικά για να αναπτύξουμε την ικανότητα της αφής.
Ομαδικές δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη αισθήματος της συνεργατικότητας και του
«μοιράζομαι »

Μουσικοκινητική ανάπτυξη :





Χρήση μουσικών οργάνων και διάκριση ήχων.
Χορός και μουσική.
Παιδικά τραγούδια ( ανάπτυξη λεξιλογίου)
Συγχρονισμός κινούμαστε με τον ρυθμό.

Φυσική αγωγή:







Ερχόμαστε σε συχνή επαφή με τη φύση και τα λουλούδια
Παίζουμε ελεύθερα στην εξωτερική αυλή
Σκυταλοδρομίες
Διαδρομές με εμπόδια
Bubbles chasing
Toddlers yoga ( ασκήσεις ενδυνάμωσης)
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Εκπαιδευτικός Άξονας Βρεφικού – Μεταβρεφικού Τμήματος




Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σε αυτές τις τόσο τρυφερές ηλικίες αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ζεστού
περιβάλλοντος ασφάλειας , χαράς και στοργής , με στόχο την ομαλή μετάβαση του παιδιού από την
οικογενειακή φωλιά στην σχολική!
Το πρόγραμμά μας είναι συνυφασμένο με τα αναπτυξιακά στάδια που ακολουθεί ένα παιδί και αποσκοπεί
στην καλύτερη δυνατή εξέλιξη των γνωστικών, συναισθηματικών, κινητικών και κοινωνικών ικανοτήτων
του.
Στοχεύουμε στην μάθηση και στην εξέλιξη των βρεφών μας μέσω της ενθάρρυνσης της φυσικής περιέργειας
του παιδιού και της διάθεσής του να εξερευνήσει τα πάντα γύρω του.
Στάδια στα οποία βρίσκεται και αναπτύσσει ηλικιακά το παιδί:
Στάδια

Βρεφικό (6 – 12
μηνών)

Μεγαλύτερα
βρέφη (12 – 24
μηνών)

Μεταβρεφικό (2-3 ετών)

Κινητικότητας

Κάθεται / φτάνει
αντικείμενα – τα
μεταφέρει

Περπατά/
τρέχει/σκαρφαλώνει/
μεταφέρει αντικείμενα

Γνωστικής
ικανότητας

Εξερευνει /
ανακαλύπτει με τις
αισθήσεις του
( χέρια- στόμα)

Αντιληπτικής
ικανότητας

Ανταποκρίνεται σε
οπτικά κινούμενα
αντικείμενα / ήχους/
εκφράζει χαράδυσαρέσκεια

Ομιλίας

Προσπαθεί να
μιλήσει(συνήθως
χρήση συμφώνων)

Κοινωνικοποίησης

Αλληλεπιδρά με
συνομιλήκουςεκφράζει
συναισθήματα
χαράς

Κάθεται χωρίς
βοήθεια /
μπουσουλάει /
προσπαθεί να
σηκωθεί
Μιμήται κινήσεις
άλλων / βρίσκει
κρυμμένα
παιχνίδια / σωστή
χρήση
αντικειμένων( πχ.
μπουκάλι )
Σπρώχνει
αντικείμενα με τα
χέρια / τοποθετεί
ή βγάζει
αντικείμενα από
το κουτί
Προσέχει τους
διαλόγους / λέει
κάποιες λέξεις (
πχ. μαμά –
μπαμπά- όχι )
Εκφράζει
προτίμηση σε
κάποιον / υπάρχει
το αίσθημα
αποχωρισμού
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Ομαδοποιεί χρώματασχήματα / ξεκινά το
συμβολικό παιχνίδι
/παίζει μεθοδικά –
ζωγραφίζει
Ακολουθεί απλές
οδηγίες/συγκεντρώνει
περισσότερη ώρα την
προσοχή του σε κάτι
Ονοματίζει αντικείμεναπρόσωπα/ σχηματίζει
απλές φράσεις /
επαναλαμβάνει ήχους λέξεις
Διακρίνει τον εαυτό του
από τους άλλους /
μιμήται συμπεριφορές
/άγχος αποχωρισμού

Δραστηριότητες για βρέφη 6- 12 μηνών και μεγαλύτερα βρέφη 12- 24 μηνών:










Παιχνίδι μίμησης κινήσεων
Παιχνίδι με απομάκρυνση αντικειμένων για να δελεάσουμε το παιδί να κινηθεί προς το μέρος μας
Παιχνίδι με χρήση μουσικών οργάνων και ήχων
Παιχνίδια εξάσκησης αντιληπτικότητας και συγκέντρωσης προσοχής με πολύχρωμες εικόνες και
οικοδομικό υλικό
Παιχνίδι με σφηνώματα για ανάπτυξη αδρής κινητικότητας
Παιχνίδι με εικόνες ή puzzle με σκοπό την ενθάρρυνση ομιλίας μονοσύλλαβων λέξεων ή λέξεων
περισσότερων συλλαβών
Ελεύθερο παιχνίδι εξερεύνησης
Ασκήσεις ηρεμίας και χαλάρωσης πριν τον ύπνο ( baby massage)
Το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων θα αλλάζει ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο κάθε
παιδιού.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολείου

Ωρολόγιο πρόγραμμα νηπίων - προνηπίων
7.00-8.30

Υποδοχή μαθητών/ελεύθερο παιχνίδι στις μαθησιακές γωνιές /τακτοποίηση τάξης για πρωινό

8.30- 9.00
9.00- 9.30

Πρωινό/προσωπική υγιεινή (πχ. τουαλέτα- πλύσιμο χεριών / δοντιών)
Υποδοχή της νέας ημέρας- παιχνίδι ερωτήσεων απαντήσεων/πίνακας συναισθημάτων-εισαγωγή
στο θέμα της ημέρας ή στο project της εβδομάδας
1η διδακτική ώρα με εκπαιδευτική δραστηριότητα ανάλογα με τον τομέα μάθησης που
προσεγγίζουμε (χρήση ελληνικής/αγγλικής)
Πρόγευμα και διάλειμμα στον εξωτερικό χώρο ή στον εσωτερικό (συνδυάζεται με φυσική
δραστηριότητα πριν το πρόγευμα)
2η διδακτική ώρα με εκπαιδευτική δραστηριότητα ανάλογα με τον τομέα μάθησης που
προσεγγίζουμε (χρήση ελληνικής/αγγλικής)
Ο συγκεκριμένος χρόνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επέκταση της προηγούμενης αν χρειαστεί
είτε ως ώρα μουσικοκινητικής ή φυσικής αγωγής.
Ελεύθερο παιχνίδι στις μαθησιακές γωνιές/οργανωμένες δραστηριότητες φυσικής αγωγής/ αγγλικά

9.30-10.15
10.15-11.00
11.00-11.45
11.45-12.30
12.3013.30
13.30-14.15

Μεσημεριανό φαγητό – προσωπική υγιεινή

14.15-14.45

Χαλάρωση / ύπνος ( χαλαρωτική μουσική)

14.45-15.45
15.45

Ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή / αθλητική δραστηριότητα/ολοκλήρωση ατομικών τους εργασιών
που μπορεί να έχουν μείνει ημιτελείς.
Προετοιμασία για αποχώρηση νηπίων

16.00

Αποχώρηση νηπίων / έναρξη διευρυμένου ωραρίου
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Ωρολόγιο πρόγραμμα 3 - 4 ετών
7.00-8.30

Υποδοχή μαθητών – Ελεύθερο παιχνίδι – προετοιμασία για το πρωινό

8.30- 9.00

Πρωινό - προσωπική υγιεινή (τουαλέτα- πλύσιμο χεριών / δοντιών)

9.00- 9.30

Υποδοχή της νέας ημέρας – παιχνίδι ερωτήσεων/απαντήσεων

9.30-10.00
10.00-12.00

Συζήτηση σχετικά με το εκπαιδευτικό θέμα της ημέρας ή το project της εβδομάδας!
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ομαδικές/ατομικές (ελληνικά και αγγλικά)/φυσική
αγωγή/μουσικοκινητική/δραματικές τέχνες
 11.00 πρόγευμα
Διάλειμμα στον εξωτερικό χώρο/ ασκήσεις φυσικής αγωγής

12.0012.45
12.45-13.30

Προετοιμασία τάξης για το μεσημεριανό - μεσημεριανό φαγητό-προσωπική υγιεινή

13.3014.30
14.30-15.45

Χαλάρωση και ύπνος ( χαλαρωτική μουσική- ανάγνωση ιστορίας)

15.45

Προετοιμασία για αποχώρηση παιδιών

16.00

Αποχώρηση παιδιών- Έναρξη διευρυμένου ωραρίου

Ελεύθερο παιχνίδι/εκπαιδευτική δραστηριότητα/ αγγλικά / ασκήσεις φυσικής αγωγής

Ωρολόγιο πρόγραμμα 2- 3 ετών
7.00-8.30

Υποδοχή μαθητών – Ελεύθερο παιχνίδι – προετοιμασία για το πρωινό

8.30- 9.00

Πρωινό– προσωπική υγιεινή (τουαλέτα - πλύσιμο δοντιών/χεριών)

9.00- 9.30

Υποδοχή της νέας ημέρας-συζήτηση σχετικά με το τι θα ήθελε κάθε παιδί να ασχοληθεί!

9.30-10.00

Ελεύθερο παιχνίδι ατομικό/σε ομάδες ( στην τάξη είτε στην εξωτερική αυλή)

10.00-12.00

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ατομικά / ομαδικά (αγγλικά και ελληνικά) – ασκήσεις
μουσικοκινητικής– κουκλοθέατρο
 11.00 πρόγευμα
Διάλειμμα στον εξωτερικό χώρο ή εντός - ασκήσεις φυσικής αγωγής.

12.0012.45
12.45-13.30
13.3014.45
14.45 –
15.45

Προετοιμασία μαθητών για το μεσημεριανό - μεσημεριανό φαγητό – προσωπική υγιεινή
Χαλάρωση και ύπνος ( χαλαρωτική μουσική- ανάγνωση ιστορίας)
Ελεύθερο παιχνίδι/εκπαιδευτική δραστηριότητα / δραστηριότητες φυσικής αγωγής

15.45

Προετοιμασία παιδιών για αποχώρηση

16.00

Αποχώρηση παιδιών / έναρξη διευρυμένου ωραρίου







Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των νηπίων και των προνηπίων είναι ανάλογες με το Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα με τις οποίες
θα έρχονται σε επαφή καθόλη την διάρκεια της παραμονής τους σχολείο.
Η αγγλική γλώσσα θα διδάσκεται από αγγλίδες νηπιαγωγούς για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες την ημέρα ,
ανάλογα με το καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου εκτός του αγγλόφωνου τμήματος, στο οποίο το
πρόγραμμα θα γίνεται μόνο στα αγγλικά.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα είναι ανάλογες με το αναπτυξιακό στάδιο της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας με σκοπό την ολοκληρωμένη εξέλιξη των παιδιών.
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Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν οι επιπλέον δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου
κατόπιν συνεννοήσεως με τους γονείς.
Το διατροφικό πρόγραμμα που ακολουθούμε είναι διαμορφωμένο από τον διατροφολόγο και τον
παιδίατρο του σχολείου μας.

Ωρολόγιο πρόγραμμα βρεφών ( 6 – 24 μηνών )













Οι δραστηριότητες των βρεφών αποσκοπούν στην :
 Σωματική
 Νοητική
 Γνωστική
 Κοινωνική και
 Συναισθηματική ανάπτυξη.
Το πρόγραμμα των βρεφών είναι ιδιαίτερα ευέλικτο – αρχικά στα μικρά βρέφη ακολουθείται η δική
τους ρουτίνα και σιγά σιγά εισέρχονται στην καθημερινότητα του σχολείου.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα με τις οποίες
θα έρχονται σε επαφή καθόλη την διάρκεια της παραμονής τους σχολείο.
Η αγγλική γλώσσα θα διδάσκεται από αγγλίδες νηπιαγωγούς για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες την ημέρα ,
ανάλογα με το καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου εκτός του αγγλόφωνου τμήματος, στο οποίο το
πρόγραμμα θα γίνεται μόνο στα αγγλικά.
Η διαμόρφωση της ρουτίνας τους, σχετικά με τα βασικά γεύματα της ημέρας (πρωινό, πρόγευμα,
μεσημεριανό) και την συμπερίληψη του γάλακτος σε αυτά, θα γίνεται έπειτα από συνεννόηση με τους
γονείς.
Το διατροφικό πρόγραμμα που ακολουθούμε είναι διαμορφωμένο από τον διατροφολόγο και τον
παιδίατρο του σχολείου μας.
Η μουσική και τα ποικίλα ερεθίσματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής τους καθημερινότητας.
Οι δραστηριότητες και οι βόλτες στον εξωτερικό χώρο του σχολείου δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά
να αλλάζουν εικόνες και να έρχονται σε επαφή με την φύση.
Δραστηριότητες χαλάρωσης ( πχ. baby massage / baby yoga) τα βοηθούν να είναι ήρεμα πριν τον ύπνο.

Καθιερωμένες Γιορτές και Αργίες
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό τις ακόλουθες ημέρες:










Σάββατο και Κυριακή
Την 28η Οκτωβρίου
Την περίοδο των Χριστουγέννων ( 24/12/20 έως 7/1/21)
Την καθαρά Δευτέρα
Την 25η Μαρτίου
Την περίοδο του Πάσχα ( Από Μ. Δευτέρα έως την Παρασκευή της Διακαινησίμου)
Την 1η Μαΐου
Στη γιορτή του Αγίου Πνεύματος
Περίοδος θερινών διακοπών

Εκπαιδευτικές και Ψυχαγωγικές Επισκέψεις
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα διοργανώνονται εξωσχολικές εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές
επισκέψεις. Η συχνότητα των επισκέψεων θα είναι μία φορά τον μήνα και θα σχετίζονται με το τρέχον θέμα, το
οποίο επεξεργαζόμαστε εκείνη την περίοδο στο σχολείο μας είτε σχετικό με την εποχή που διανύουμε. Οι
εκδρομές μας θα έχουν ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα( επίσκεψη σε θέατρα / μουσεία / εξωτερικούς
χώρους κτλ.) και οι γονείς θα ενημερώνονται τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα της προκαθορισμένης
ημερομηνίας επίσκεψης μέσω email και εγγράφως με έντυπο σημείωμα που θα πρέπει να επιστραφεί στο σχολείο
υπογεγραμμένο. Στην περίπτωση που δεν έχουμε την ενυπόγραφη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα, το παιδί δεν
θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εκδρομή και κατ’ επέκταση δεν θα μπορεί να βρίσκεται στο σχολείο την ημέρα
εκείνη.
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Διατροφικό πρόγραμμα – Σίτιση












Στο σχολείο μας οι ώρες των γευμάτων αποτελούν ώρες εκπαίδευσης και αγωγής στο τραπέζι.
Μαθαίνουμε για την διατροφική αξία όλων των συστατικών και πόσο μπορεί να μας ωφελήσει η
κατανάλωση όλων των ομάδων τροφών. Στόχος μας είναι να μάθουμε να τρώμε σωστά, υγιεινά χωρίς
να αποκλείουμε σημαντικά συστατικά για τον οργανισμό μας.
Η ώρα του φαγητού είναι μια ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας για τα παιδιά κατά την οποία θα πρέπει να
είναι ήρεμα, να ρίξουν τους ρυθμούς τους από την υπόλοιπη ημέρα και να γευματίσουν αργά, χωρίς
βιασύνη , συμμετέχοντας ενεργά( ανάλογα με την ηλικία) και μαθαίνοντας να είναι αυτόνομα.
Το σχολείο μας παρέχει στους μαθητές του πρωινό, πρόγευμα, μεσημεριανό και για εκείνους που
παρακολουθούν το διευρυμένο πρόγραμμα παρέχεται και απογευματινό. Το διατροφικό πρόγραμμα των
παιδιών διαμορφώνεται με βάση τις συμβουλές του διατροφολόγου και του παιδιάτρου του σχολείου
μας ,έτσι ώστε να είναι ένα πλήρες και υγιεινό διαιτολόγιο που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα
συστατικά για την σωστή και υγιή ανάπτυξή τους. Το διατροφολόγιο ανανεώνεται ανάλογα με την
εποχή και οι γονείς ενημερώνονται με σχετικό email μηνιαίως για το καθημερινό διατροφικό πρόγραμμα
των παιδιών.
Τα γεύματα παρασκευάζονται καθημερινά στην κουζίνα του σχολείου μας από έμπειρη μαγείρισσα και
με ολόφρεσκα υλικά.
Τα snack από το σπίτι ( πχ. ξηροί καρποί , κρουασάν, τσίχλες, καραμέλες κτλ.) απαγορεύονται στο
σχολείο για την ασφάλεια όλων των παιδιών.
Το σχολείο θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως για θέματα του παιδιού σε σχέση με αλλεργίες ,
δυσανεξία σε συγκεκριμένες τροφές είτε συγκεκριμένα διατροφικά προγράμματα που ακολουθεί λόγω
κάποιας πάθησης.
Στις περιπτώσεις πολύ υψηλού κινδύνου σε κάποια αλλεργία, το παιδί θα πρέπει να καταναλώνει το δικό
του φαγητό από το σπίτι με ευθύνη του γονέα, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο στη γραμματεία του
σχολείου.

Ενδυματολογικός Κώδικας







Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, οι γονείς θα πρέπει να προμηθευτούν την σχολική στολή των παιδιών,
η οποία θα εναλλάσσεται από χειμερινή σε ανοιξιάτικη – καλοκαιρινή.
Σε κάθε στολή και προσωπικό αντικείμενο( πχ. παγούρι) των παιδιών θα πρέπει να αναγράφεται το
όνομα και το επώνυμο του παιδιού.
Τα παιδιά θα πρέπει να φορούν αθλητικά παπούτσια και να προμηθευτούν κάλτσες με αντιολισθητικό
πάτο για την μετακίνησή τους στο εσωτερικό του σχολείου.
Τα κορίτσια ή τα αγόρια με μακριά μαλλιά, καλό θα είναι να έχουν μαζί τους λαστιχάκι για να
μπορούμε να τα πιάνουμε, όταν χρειαστεί.
Παρακαλούμε τα παιδιά να μην φορούν κοσμήματα στο σχολείο και να μην φέρνουν μαζί τους
μικροπράγματα (όπως παιχνίδια).
Τα βρέφη έως 24 μηνών δεν θα φορούν στολή.

Χαλάρωση – Ύπνος





Σε όλες τις τάξεις του σχολείου μας τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να ξεκουραστούν και να
χαλαρώσουν μέσα στην ημέρα.
Στις ηλικίες του νηπίου και του προνήπιου, ο ύπνος συμβαίνει λιγότερο συχνά, όμως τα παιδιά που
ακολουθούν το διευρυμένο πρόγραμμα μπορούν να ξεκουραστούν σε κατάλληλα στρωματάκια, τα
οποία απολυμαίνονται καθημερινά.
Στα βρέφη , ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξή τους. Το σχολείο μας διαθέτει κούνιες
προδιαγραφών όπου θα ξεκουράζονται τα μικρά μας. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα επιλέξουμε
μια συγκεκριμένη κούνια για κάθε παιδί και αυτή θα χρησιμοποιεί καθόλη τη διάρκεια του έτους.
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Για τα παιδιά του παιδικού σταθμού( 2 – 4 ετών ) χρησιμοποιείται η αίθουσα ξεκούρασης Nursery
Bedroom, όπου τα σεντόνια ανανεώνονται μετά από κάθε χρήση και τα κρεβάτια απολυμαίνονται γιατί
τα παιδιά μπορεί να εναλλάσσονται.

Εκδηλώσεις Σχολείου – Ενημέρωση/ Επικοινωνία











Κατά περιόδους το σχολείο θα διοργανώνει εκδηλώσεις σχολικού ενδιαφέροντος , όπως την
παρουσίαση κάποιου project από τα παιδιά με συγκεκριμένο θέμα και θα γίνονται τμηματικά ανά τάξη.
Οι περισσότερο ανοιχτές εκδηλώσεις θα αφορούν τον εορτασμό κάποιας γιορτής (πχ. Χριστουγέννων)
μέσα στη διάρκεια του σχολικού έτους είτε τις αθλητικές/θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις που θα
διοργανώνονται για την καλοκαιρινή γιορτή.
Στόχος της διοργάνωσης των γιορτών είναι να συμμετέχουν τα παιδιά ενεργά σε όλη τη διαδικασία, να
μάθουν να εκφράζονται με καλλιτεχνικούς τρόπους και να τονώνεται το αίσθημα αυτοπεποίθησής τους
με την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.
Κάθε τρίμηνο θα γίνεται ενημέρωση γονέων ατομικά για κάθε παιδί ενώ ο γονιός ή ο κηδεμόνας θα έχει
τη δυνατότητα να κλείσει κάποιο ραντεβού, για να συζητήσει οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί, με την
δασκάλα του αντίστοιχου τμήματος , μέσω της γραμματείας του σχολείου.
Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους οι γονείς θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν
ημερίδες με ψυχολόγους, αναπτυξιολόγους και άλλες ειδικότητες που αφορούν την παιδική ηλικία και
τις ανάγκες της.
Οι γονείς θα έχουν καθημερινή ενημέρωση σε σχέση με το πρόγραμμα του παιδιού στο σχολείο μέσω
μίας πλατφόρμας, στην οποία θα μπορούν να συνδεθούν με την αποστολή email από την γραμματεία
του σχολείου μας, μετά την εγγραφή του παιδιού. Σε αυτή την πλατφόρμα θα υπάρχει η δυνατότητα να
ενημερώνεστε για όλα τα νέα του σχολείου μας και να επικοινωνείτε μαζί μας. Στην περίπτωση που
χρειάζεται πιο άμεση επαφή, μπορείτε πάντοτε να μας βρείτε στο σταθερό τηλέφωνο του σχολείου.

Δανειστική Βιβλιοθήκη
Θέλοντας να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών για το βιβλίο, στο σχολείο μας θα λειτουργεί δανειστική
βιβλιοθήκη. Το διάβασμα βιβλίων στην παιδική ηλικία διαδραματίζει σημαντικό παράγοντα στη νοητική,
συναισθηματική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού γι’ αυτό σε κάθε τάξη θα υπάρχει η γωνιά του βιβλίου, όπου
τα παιδιά θα μπορούν να φέρνουν και δικά τους βιβλία και να τα ανταλλάσσουν με τους συμμαθητές τους. Τα
βιβλία των παιδιών θα πρέπει να φέρουν πάνω το όνομα και το επώνυμό τους καθώς και το τμήμα, στο οποίο
ανήκουν. Τα βιβλία θα επιστρέφονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Στην περίπτωση που τα παιδιά θέλουν να
δανειστούν ένα βιβλίο για τις ημέρες του Σαββατοκύριακου , θα χρησιμοποιούν μία μικρή υφασμάτινη τσάντα για
την μεταφορά. Τα βιβλία θα επιστρέφονται κάθε Δευτέρα.
Ονομαστικές γιορτές – Γενέθλια παιδιών




Στην περίπτωση που κάποιο παιδί θα θέλει να γιορτάσει τα γενέθλιά του ή την γιορτή του με τους
συμμαθητές του κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι γονείς μπορούν, στα πλαίσια
της υγιεινής διατροφής που προωθείται από το σχολείο μας, να φέρουν κάτι σπιτικό όπως τούρτα, κέικ ή
οτιδήποτε άλλο της επιλογής τους εάν αυτό είναι δυνατό. Χειροποίητο και μη προτιμήστε προϊόντα με
υψηλή διατροφική αξία και χαμηλά λιπαρά.
Παρακαλούμε ενημερώστε εγκαίρως τη γραμματεία του σχολείου εάν θέλετε να φέρετε κάποιο γλυκό ή
αλμυρό έδεσμα για να έχουμε το χρόνο να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους γονείς και να πάρουμε την
συγκατάθεσή τους ( απαραίτητο σε περιπτώσεις παιδιών με αλλεργίες , παιδικό διαβήτη κτλ.).

Απουσίες παιδιών – Κανονισμός επιστροφής στο σχολείο




Για την καλύτερη ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού και την ομαλή προσαρμογή του στη σχολική
καθημερινότητα, κρίνεται σημαντική η συνεχής παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
δραστηριοτήτων του σχολείου.
Αν το παιδί απουσιάσει από το σχολείο μία με δύο ημέρες, η απουσία του δεν χρειάζεται να
δικαιολογηθεί. Στην περίπτωση που απουσιάζει από τρείς ημέρες και πάνω, είναι αναγκαίο να
επιστρέψει στο σχολείο με γνωμάτευση γιατρού , με την οποία ο παιδίατρος θα μας διαβεβαιώνει πως το
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παιδί μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα , χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κάποιας ασθένειας.
Στην περίπτωση που το παιδί δεν ήταν άρρωστο και έλειπε για οικογενειακούς λόγους, μπορεί να
επιστρέψει στο σχολείο με ενυπόγραφη βεβαίωση από τους γονείς ή κηδεμόνες, στην οποία θα
αναφέρεται ο λόγος της απουσίας του.
Η συνοδός του σχολικού λεωφορείου δεν θα μπορεί να επιβιβάζει παιδί που έλειπε για περισσότερες
από δύο ημέρες, χωρίς την βεβαίωση γιατρού ή των γονέων.
Εάν το παιδί υποβάλλεται σε φαρμακευτική αγωγή αλλά με βεβαίωση γιατρού έχει τη δυνατότητα να
βρίσκεται στο σχολείο, παρακαλείστε να μας ενημερώσετε σχετικά με τον τρόπο λήψης του φάρμακου
εγγράφως. Το φάρμακο πρέπει να φτάνει στο σχολείο καλά σφραγισμένο σε σακουλάκι με το όνομα και
το επώνυμο του παιδιού.
Στη περίπτωση που το παιδί ασθενήσει κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, το προσωπικό του
σχολείου μας θα το φροντίσει στο αναρρωτήριο και θα σας ενημερώσουν άμεσα.

Όροι χρήσης οπτικού και ακουστικού υλικού μαθητών







Οι γονείς με την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο καλούνται να υπογράψουν ένα έντυπο για την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την ενημέρωση και συναίνεση σε σχέση με
υποκείμενα δεδομένα.
Καλούνται να υπογράψουν ένα έγγραφο συναίνεσης στη χρήση και προβολή υλικού και έργων των
παιδιών από την σχολική καθημερινότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε σε
οποιαδήποτε μορφή ( φωτογραφίες – video – ψηφιακή και έντυπη μορφή).
Υπάρχει η δυνατότητα, οι γονείς να αρνηθούν να συναινέσουν στην επεξεργασία δεδομένων του υλικού
του παιδιού από το σχολείο.
Οι λόγοι που θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο υλικό ( πχ. φωτογραφίες) είναι αρχικά
για ενημέρωσή των γονέων σχετικά με τις στιγμές του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον , δημιουργία
αναμνηστικών και για τις ανάγκες του σχολείου.

Οικονομικές Υποχρεώσεις Γονέων










Τα δίδακτρα καθορίζονται από την οικονομική συμφωνία του εκάστοτε εκπαιδευτικού έτους και
τμήματος στο οποίο ανήκει το παιδί.
Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται τυχόν προαιρετικά προγράμματα και δραστηριότητες, που
αποτελούν άλλα πακέτα και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν αυτά που τους ενδιαφέρουν.
Με την εγγραφή του μαθητή, ο γονέας/ κηδεμόνας καλείται να καταβάλλει το ποσό της εγγραφής καθώς
και την συμφωνηθείσα προκαταβολή .
Η εξόφληση των συμφωνηθέντων δόσεων πραγματοποιείται κατά το πρώτο πενθήμερο του μήνα.
Αν το παιδί διακόψει τη φοίτησή του για κάποιο χρονικό διάστημα, για οποιαδήποτε αιτία και
επανέλθει, η αρχική οικονομική συμφωνία παραμένει ακεραία χωρίς να αφαιρεθεί το ποσό από το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο έλλειψε.
Αν υπάρξει σοβαρός λόγος υγείας και το παιδί χρειαστεί να διακόψει με εντολή γιατρού αν ο γονιός
αποφασίσει οριστική διακοπή του παιδιού, πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, υποχρεούται να
ενημερώσει έγκαιρα τη διεύθυνση. Στις δύο αυτές περιπτώσεις ο γονιός είναι υποχρεωμένος να
εξοφλήσει ό,τι ποσό οφείλει μέχρι την ημέρα διακοπής του παιδιού.
Σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών (πχ. κορονοϊος) που με κρατική εντολή τα σχολεία της χώρας θα
πρέπει να παραμείνουν κλειστά για λόγους υγείας, τότε δεν θα καταβάλλονται τα δίδακτρα γι’αυτό το
διάστημα. Όσοι έχουν προπληρώσει τα ετήσια δίδακτρα πιστώνονται για τις αντίστοιχές ημέρες. Σε
περίπτωση προπληρωμής των ετήσιων διδάκτρων από παιδιά του νηπιαγωγείου, θα επιστρέφεται το
αντίστοιχο ποσό.
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Κανονισμός
Η τήρηση όλων των κανόνων του παρόντος κανονισμού από το προσωπικό του νηπιαγωγείου , τους μαθητές ,
τους γονείς ή τους κηδεμόνες αποτελεί βασική υποχρέωσή τους. Ο κανονισμός δίνεται στους γονείς/κηδεμόνες
στην αρχή της σχολικής χρονιάς και επιστρέφεται στο σχολείο υπογεγραμμένος , δηλώνοντας πως αποδέχεται
τους όρους του.

Ημερομηνία

Ο/Η Γονέας/ Κηδεμόνας

Η υπεύθυνη του νηπιαγωγείου
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