
1 

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΡΙΩΤΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΥΠΗ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 11nipchi.com 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2271022577 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 8.15 
ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ: 13.00 

Παρακαλούμε: 
 Όλους τους αγαπητούς γονείς να 

τηρούν τις ώρες προσέλευσης και 
αποχώρησης προκειμένου να μην 
δημιουργούνται προβλήματα 
στην εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου. 

 Τα παιδιά να παραδίνονται στην 
εξωτερική είσοδο της αυλής του 
σχολείου . 

Σημαντική επισήμανση: 
Η αποχώρηση των παιδιών νωρίτερα του 
ωραρίου απαγορεύεται. Μπορεί να γίνει 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με έγκαιρη 
προειδοποίηση της νηπιαγωγού και 
κατόπιν υπογραφής σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης. 
 
 

ΓΕΥΜΑΤΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Τα παιδιά πρέπει να έχουν στο 

τσαντάκι τους: 

 Το δεκατιανό τους 

 Μία  πετσετούλα 

 Εύχρηστο παγουρίνο με 

καθαρό νερό 

Απαγορεύονται αυστηρά τα 
μαχαίρια και τα πιρούνια. 
Παρακαλούμε πολύ κολλήστε 
ετικέτες στα ατομικά είδη των 
παιδιών ( τσάντες, τάπερ, 
παγουρίνα2), ώστε να μη 
δημιουργούνται παρεξηγήσεις. 
 

Προτιμείστε τις 
παρακάτω τροφές: 

 Φυσικό χυμό 
 Γιαούρτι 
 Αυγό 
 Συσκευασμένο 

γάλα 
 Φρούτα 
 Σπιτικά 

σάντουϊτς 
 Σπιτικές πίτες 
 Σπιτικά γλυκά 
 Δημητριακά  

Αποφύγετε εντελώς: 
o Κρουασάν 
o Σοκολατοειδή 
o Σνακς ( 

πατατάκια, 
γαριδάκια κλπ) 

o Αναψυκτικά. 
o ΄Ετοιμα γλυκά 
o Τυποποιημένες 

τροφές 
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ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

 Στο νηπιαγωγείο, παίζουμε, κυλιόμαστε, χρησιμοποιούμε διάφορες μπογιές και κόλες. Έτσι 
είναι πολύ εύκολο να λερωθούμε. Καλό θα είναι λοιπόν τα παιδιά να έρχονται με απλά και 
άνετα ρούχα  (αποφύγετε στο βαθμό που είναι εφικτό τα καλσόν, τις τιράντες και τις ζώνες 
γιατί δυσκολεύουν πολύ τα παιδιά στην αυτοεξυπηρέτηση τους στην τουαλέτα, με αποτέλεσμα 
να προκαλούνται …ατυχηματάκια) και παπούτσια ( κατά προτίμηση με κριτσ-κρατς και χωρίς 
κορδόνια για ευνόητους λόγους), που διευκολύνουν την κίνηση. 

 Παρακαλούμε πολύ αποφύγετε τα πολύτιμα αντικείμενα ( αλυσίδες, σταυρούς κλπ). Είναι 
εύκολο να χαθούν κι ενδεχομένως να προκληθεί ακόμα και πνιγμός σε κάποια αδέξια κίνηση. 

 Θερμή παράκληση να υπάρχουν κρεμαστάρια στα μπουφάν των παιδιών κι αν είναι δυνατόν να 
είναι γραμμένο εσωτερικά το όνομα του παιδιού ( στην αρχή τουλάχιστον) 

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
 Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο εξυπηρετούνται μόνα τους στην τουαλέτα. 
 Καλό θα είναι μέσα στην τσάντα του να υπάρχει ένα μπλουζάκι για την περίπτωση που βραχούν 

πλένοντας τα χέρια τους. 
 Εάν ένα παιδί ...βραχεί ή λερωθεί, καλείται η μητέρα να το αλλάξει για  λόγους ηθικής 

δεοντολογίας. Εάν το παιδί μπορεί να αλλάξει μόνο του, καλό θα ήταν να έχει μια αλλαξιά 
ρούχα στην τσάντα του. 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 
 Δεν συμβουλεύουμε τα παιδιά να ανταποδίδουν κάποιο χτύπημα, σπρώξιμο η ανάρμοστη 

συμπεριφορά που μπορεί να δέχτηκαν. Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, λύνεται από τα 
παιδιά με τους χειρισμούς της νηπιαγωγού. 

 Συμβουλεύουμε το παιδί να μιλά στην νηπιαγωγό του για οτιδήποτε το απασχόλησε η το 
ενόχλησε. Αν κάτι παραμένει μυστικό, δεν μπορεί να λυθεί. 

 Από την μεριά του σχολείου, εργαζόμαστε από κοινού με τα παιδιά από την πρώτη   κιόλας 
μέρα για την θέσπιση κανόνων λειτουργίας της τάξης και τα παροτρύνουμε σε 
συμπεριφορές και καταστάσεις που δεν θα τα εκθέτουν σε κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος, 

 Ελέγχουμε τακτικά τα κεφάλια των παιδιών για ανεπιθύμητους επισκέπτες. Οι ψείρες 
πηγαίνουν συνήθως στα καθαρά κεφάλια. Δεν ντρεπόμαστε να ενημερώσουμε την 
νηπιαγωγό αν έχουμε εντοπίσει ψείρες στο παιδί μας , ‘ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
συστάσεις και στους άλλους γονείς. 

 Αν το παιδί μας δεν νοιώθει καλά, έχει δέκατα ή γαστρεντερικές διαταραχές, το κρατάμε στο 
σπίτι κι ενημερώνουμε το σχολείο. ΄Ετσι ούτε εκείνο θα ταλαιπωρηθεί , ούτε και τα άλλα 
παιδιά θα κολλήσουν , σε περίπτωση κάποιας ίωσης, ιδιαίτερα τώρα σε συνθήκες 
κορωνοϊού. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
Δεν φέρνουμε μέσα στην τσάντα μας παιχνίδια ή όποιο άλλο αντικείμενο από το σπίτι, παρά μόνο αν 
το έχει ζητήσει για κάποιο εκπαιδευτικό λόγο, η νηπιαγωγός. 
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ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Γεωργία Καλούπη 
Πόπη Ποριώτη 
 

 

 

 

ΥΛΙΚΟ 
 
φέτος λόγω των ειδικών συνθηκών που αντιμετωπίζουμε, κάθε παιδί θα έχει ατομικά τα είδη 
που χρησιμοποιεί Αυτό σημαίνει ότι κάθε παιδί θα έχει τους δικούς του μαρκαδόρους , μολύβι, 
γόμα , ψαλίδι, κόλλα ,κλπ. Προτείνουμε την ομαδική προμήθεια όλων αυτών , ώστε να μην 
υπάρχουν διακρίσεις κι εμείς θα φροντίσουμε να βάλουμε διακριτικά του κάθε παιδιού σ΄όλα 
αυτά για να μην μπερδεύονται.  

ΠΡΟΣΕΞΤΕ… 
 Την κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία του παιδιού σας κατά τις πρώτες μέρες στο 

σχολείο. 
 Ελέγχετε τακτικά το email σας γιατί λόγω των ειδικών συνθηκών έχουμε μόνο 

ψηφιακούς τρόπους να επικοινωνούμε άμεσα. 
 Βλέπετε κατά καιρούς τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, για να 

ενημερώνεστε σχετικά με τα δρώμενα της τάξης. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να 
συζητάτε με το παιδί σας κι εκείνο να θυμάται ό,τι έχουμε κάνει μαζί κι έτσι να 
λειτουργεί η διαδικασία της ανατροφοδότησης, που βοηθά στην ανάπτυξη του 
μηχανισμού της μνήμης. 

  Ελέγχετε την τσάντα του παιδιού καθημερινά για τυχόν σημειώματα μας. 
 Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας, γιατί αυτό θα επηρεάσει θετικά την προσαρμογή και την εξέλιξη των 
παιδιών μας. 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 Για οτιδήποτε σας απασχολεί , καλό θα ήταν ,να τηλεφωνείτε στο σχολείο μετά την 

λήξη του διδακτικού ωραρίου, 1-1.30μμ εκτός αν δεν επιθυμείτε να σας ακούσει το 
παιδί και δεν έχετε άλλη επιλογή. 

 Είμαστε  πρόθυμες κι έχουμε διάθεση να ακούσουμε και να διευθετήσουμε στο βαθμό 
που αυτό είναι εφικτό ότι σας απασχολεί σχετικά με το παιδί και το σχολείο. 

 Σε περίπτωση μετακίνησης- εκπαιδευτικής επίσκεψης, θα ενημερώνεστε εγγράφως και 
πρέπει άμεσα να μας επιστρέφετε συμπληρωμένη τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

 Η μάσκα φέτος είναι υποχρεωτική, όπως γνωρίζετε. Το Υπουργείο παρέχει τρεις μάσκες  
πλενόμενες  και επαναχρησιμοποιούμενεςσε κάθε παιδί. Προσπαθείστε να εξηγήσετε 
πόσο σημαντικό είναι για την ασφάλεια της υγείας του και   να εκπαιδεύσετε το παιδί 
σας στη σωστή χρήση της μάσκας . Εσείς μαζί με το παιδί μπορείτε να επιλέξετε άλλες 
μάσκες με σχεδιάκια παιδικά και χαρούμενα. Το σημαντικό είναι να υπάρχουν 2 
μάσκες σε ατομικό σακουλάκι μιας χρήσης  στην τσαντα των παιδιών και μία που θα 
φορά απαραίτητα κατά την είσοδο του στο χώρο του σχολείου. 

 Τα παιδιά θα παραδίδονται στην εξωτερική πόρτα του σχολείου. 
 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 



 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι πυρετός και βήχας. 
Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:  

 Δυσκολία στην αναπνοή 

 Μυαλγίες 

 Ρίγος 

  Πονοκέφαλος 

  Δυσκαταποσία 

  Ρινική καταρροή/συμφόρηση 

  Ναυτία / έμετος  

 Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις. 

Παρακαλούμε πολύ εάν εντοπίσετε κάποιο από τα συμπτώματα αυτά να ειδοποιήσετε 
άμεσα  το σχολείο και φυσικά να μη φέρετε το παιδί στο σχολείο. Επίσης το παιδί δεν 
έρχεται στο σχολείο αν κάποιο μέλος της οικογένειας σας  παρουσιάζει τα συγκεκριμένα 
συμπτώματα ή έχει πιστοποιηθεί ότι πάσχει από τον ιό, οπότε  παρακαλούμε να μας 
ενημερώσετε άμεσα. 

Ενημερώστε μας εάν κάποιο παιδί έχει λόγους να μην προσέλθει στο σχολείο. ( λόγω 
κάποιου σοβαρού προβλήματος υγείας που το κατατάσσει στην ομάδα υψηλού 
κινδύνου). 

Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια όλων μας να οι οδηγίες σχολαστικά από 
όλους! 

 

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

2 020-2021 

ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΡΙΩΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΥΠΗ 


