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Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες των παιδιών του νηπιαγωγείου μας
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με ημερομηνία
3/6/2020, επαναλειτουργούν τα Δημόσια και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία από τις 9/06/2020.
Η λειτουργία των Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων για την επόμενη χρονική περίοδο και μέχρι το
κλείσιμο για τις διακοπές του καλοκαιριού, θα βασίζεται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο το οποίο έχει ετοιμαστεί
από το ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Το πρωτόκολλο αυτό έχει κοινοποιηθεί στα νηπιαγωγεία
για ενημέρωση του προσωπικού, των γονέων/ κηδεμόνων και των παιδιών.
Πρόγραμμα Φοίτησης
Τα παιδιά θα χωριστούν σε δύο ομάδες (Α και Β) και η φοίτηση θα γίνεται εκ περιτροπής. Για την ομάδα στην

οποία θα ανήκει το κάθε παιδί θα ενημερωθείτε οι γονείς/ κηδεμόνες από τις εκπαιδευτικούς των
τάξεων τηλεφωνικά. Κριτήριο για τον διαχωρισμό των παιδιών στις δύο ομάδες είναι
 Αλφαβητική σειρά επιθέτου (αγόρια και κορίτσια μαζί) με εξαιρέσεις τα πιο κάτω:
 Τα παιδιά του νηπιαγωγείου τα οποία έχουν αδέρφια στο γειτονικό δημοτικό σχολείο ή σε άλλη τάξη
του ίδιου νηπιαγωγείου περιλαμβάνονται στην ίδια ομάδα για διευκόλυνση των γονέων/ κηδεμόνων
τους.

Προσέλευση και Αποχώρηση
Η προσέλευση των παιδιών θα αρχίζει στις 7:30 π.μ. και θα ολοκληρώνεται στις 8:00 π.μ.

Τα παιδιά που φοιτούν στα τμήματα Ν1 , Ν5 και Ν4 θα προσέρχονται από την κύρια είσοδο του νηπιαγωγείου
και θα παραδίδονται στα μέλη του προσωπικού που θα βρίσκονται στην είσοδο και θα τα καθοδηγούν να πάνε
στην τάξη τους.
Τα παιδιά που φοιτούν στα τμήματα Ν2, Ν3, Ν6 θα προσέρχονται από την πίσω είσοδο του νηπιαγωγείου
(πλευρά παγνιδότοπου) και θα παραδίδονται επίσης στα μέλη του προσωπικού που θα βρίσκονται στην είσοδο
και θα τα καθοδηγούν για να πάνε στην τάξη τους.
Οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στις τάξεις για να παραλαμβάνουν τα παιδιά.
Οι γονείς/ κηδεμόνες που έχουν δύο παιδιά στο νηπιαγωγείο και φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις να
χρησιμοποιούν την είσοδο/ έξοδο που ορίστηκε για την τάξη του μικρότερου παιδιού και να τα παραλαμβάνουν
την ώρα που θα αποχωρεί επίσης η τάξη του μικρότερου παιδιού.
Η αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται από την είσοδο/ έξοδο που έχει καθοριστεί για την προσέλευση.
Για να μην υπάρχει συγχρωτισμός/ συνωστισμός τα παιδιά των τμημάτων Ν5 και Ν6 θα αποχωρούν στις 12:45,
τα παιδιά των τμημάτων Ν2, Ν4 στις 12:50 , και τα παιδιά των τμημάτων Ν3, Ν1 στις 1:00.

Οι γονείς / κηδεμόνες δεν θα προσέρχονται σε καμμιά περίπτωση στον χώρο του νηπιαγωγείου ούτε κατά την
προσέλευση ούτε κατά την αποχώρηση των παιδιών. Η επικοινωνία με το σχολείο θα γίνεται τηλεφωνικά.

Προληπτικά μέτρα υγείας
Θερμομέτρηση:
Οι γονείς/ κηδεμόνες θα είναι υπεύθυνοι για τη θερμομέτρηση των παιδιών και τον έλεγχο των συμπτωμάτων
λοίμωξης του αναπνευστικού πριν αναχωρήσουν από το σπίτι για το νηπιαγωγείο. Σε περίπτωση που παιδί
παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα θα παραμένει στο σπίτι και θα ενημερώνεται ο προσωπικός γιατρός/
παιδίατρος και το σχολείο τηλεφωνικά.
Όταν κάποιο παιδί παρουσιάσει συμπτώματα κατά τη διάρκεια παραμονής του στο νηπιαγωγείο , θα
ενημερώνονται οι γονείς για να το παραλάβουν άμεσα. Σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος θα εφαρμόζονται τα
υγειονομικά πρωτόκολλα.
Φαγητό/ φρούτο/ νερό
Τα παιδιά μεταφέρουν φαγητό, φρούτο και νερό από το σπίτι. Το φαγητό και το φρούτο θα πρέπει να είναι
έτοιμα για κατανάλωση, χωρίς περιτυλίγματα και κομμένα, ώστε να μην χρειάζεται η παρέμβαση της νηπιαγωγού
ή σχολικής βοηθού για τον σκοπό αυτό. Να τοποθετούνται σε ατομικά πλαστικά δοχεία και να μην χρειάζεται να
φυλαχθούν σε ψυγείο. Το νερό θα πρέπει να είναι σε ατομικό παγούρι/ μπουκάλι.


Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα που δεν είναι άλλα από την υγεία
και την ασφάλεια των παιδιών, των οικογενειών τους και του προσωπικού.

Από τη διεύθυνση

