
 

 

Αγαπητοί γονείς,  

Μια νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει σε λίγο και ο παιδικός σταθμός- Νηπιαγωγείο είναι ήδη 

πανέτοιμο, για να ξεκινήσει μια νέα σχολική χρονιά! Ευχόμαστε να είναι όμορφη και δημιουργική για 

τα παιδιά μας. 

 Έχουμε σχεδιάσει και οργανώσει ένα πολύπλευρο πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Επιθυμία μας είναι να βλέπουμε τα παιδιά να 

είναι χαρούμενα, ισορροπημένα στο σχολείο μας, να παίζουν, να δημιουργούν, να μαθαίνουν, να 

μεγαλώνουν. Στο ξεκίνημα της σχολικής τους ζωής είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία και η 

συνεργασία οικογένειας και σχολείου. Είναι μεγάλη χαρά για μας να σας έχουμε κοντά μας, να δίνουμε 

λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν, καθώς και να απομακρύνουμε την όποια αγωνία σας για τα 

παιδιά που είναι πρωτίστως και δική μας έννοια. Στην πρώτη μας αυτή επικοινωνία σας αποστέλλουμε 

τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση της φετινής χρονιάς. Περιμένουμε με χαρά τα 

παιδιά, ευχόμαστε σε όλους υγεία και στους λιλιπούτειους μαθητές μας καλή και δημιουργική σχολική 

χρονιά. 

 

 Με εκτίμηση, Η Διεύθυνση 

 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ! 

Η πρώτη επαφή των παιδιών µε το νέο τους σχολικό περιβάλλον είναι πολύ σηµαντική.  Για τον λόγο 

αυτό συνιστούμε ως σχολείο την σταδιακή προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό τους περιβάλλον για 

να ξεκινήσουμε τη σχολική χρονιά µε τον πιο όµορφο τρόπο. Έτσι στην πρώτη µας συνάντηση, 

διάρκειας περίπου µίας ώρας που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου, καλό είναι την ήμερα αυτή 

αν δεν έχει ήδη υπάρξει μια πρώτη επαφή του παιδιού με το σχολείο, να παραμείνουν και οι γονείς. Τις 

επόμενες ημέρες η διάρκεια παραμονής στο χώρο μας θα αυξάνετε ανάλογα με το πώς ανταπεξέρχεται 

στην προσαρμογή το ίδιο το  παιδί. Τα παιδιά θα έχουν μια ήπια γνωριμία με το σχολείο, θα 

εξοικειωθούν µε τον χώρο θα παίξουν και θα απασχοληθούν δημιουργικά. Για την προστασία της 

υγείας όλων µας θα φροντίσουµε να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά ορίζονται από 

τους αρμόδιους φορείς. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε κοντά σας. Τα 

τηλεφώνα επικοινωνίας του σχολείου είναι ( 210-80 44 406 και 693 61 66 893) στα οποία  θα μπορείτε 



 

να επικοινωνείτε  έως τις 18:00, μετά τις 18:00 θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail στο 

kindergarten.penteli@gmail.com . Σας περιµένουµε, λοιπόν, µε τα παιδιά σας στο Σχολείο για το 

ξεκίνηµα της νέας χρονιάς φορώντας το πιο όμορφο χαμόγελο. 

Ο καθιερωμένος αγιασµός του Νηπιαγωγείου θα γίνει την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.  

 

 

Το Σχολείο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση και στη συνεργασία με τους γονείς. Κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς προβλέπονται απογευματινές ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων. Η πρώτη 

συγκέντρωση γονέων είναι ομαδική και έχει ως στόχο την ενημέρωσή σας για το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, καθώς και τη γνωριμία σας με τους δασκάλους των ειδικοτήτων του βασικού 

προγράμματος η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου 2022(Για περισσότερες πληροφορίες θα 

λάβετε σχετικό email τις ερχόμενες μέρες). Στις επόμενες συγκεντρώσεις θα έχετε τη δυνατότητα να 

επικοινωνήσετε ατομικά με τις νηπιαγωγούς των τμημάτων και να ενημερωθείτε για την πρόοδο του 

παιδιού σας. Επιπλέον, στο πρωινό πρόγραμμα κάθε εκπαιδευτικού προβλέπεται συγκεκριμένη ημέρα 

και ώρα αφιερωμένη στην επικοινωνία με τους γονείς. Για προσωπική συνάντηση με τις 

εκπαιδευτικούς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού μέσω της Γραμματείας του σχολείου (τηλ. 210-80 444 

06). Για τις ακριβείς ημερομηνίες των συγκεντρώσεων καθώς και για τις ώρες προσωπικής επικοινωνίας 

με τις νηπιαγωγούς θα ενημερωθείτε με επόμενη επιστολή. Επιπλέον, το σχολείο έχει δημιουργήσει 

μια ιστοσελίδα ( https://www.topaixniditissofias.com ) 

μέσω της οποίας μπορείτε να ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν στη σχολική καθημερινότητα 

του παιδιού σας.  

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΥΛΗ 

Όσοι γονείς ενδιαφέρεστε για την σχολική μεταφορά του παιδιού σας θα πρέπει να 

συμπληρώσετε και να στείλετε την υπεύθυνη δήλωση μεταφοράς έως τις 5 Σεπτεμβρίου  2022 

, η έναρξη των δρομολογίων του σχολικού μας λεωφορείου θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου 2022. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 

Παρακαλώ επιθυμώ και επιτραπώ να μεταφέρει το σχολικό λεωφορείο του πρότυπου κέντρου 

προσχολικής αγωγής «το παιχνίδι της σοφίας» το παιδί μου 

…………………………………………………………………………………….. οι προτεινόμενες ώρες για το πρωινό 

δρομολόγιο ……………………………….και για το μεσημεριανό …………………………..  

Η διεύθυνση που θα παραλαμβάνει το παιδί μου είναι………………………………………………… 

Η διεύθυνση που θα παραδίδει το παιδί μου είναι……………………………………………………… 

 

Αυτοί που επιτρέπονται να παραλαμβάνουν το παιδί μου  από το σχολικό είναι 

1……………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………..  

 

 

Ο κηδεμόνας (υπογραφή και ολογράφως)                                

 



 

 

Για την ώρα του καθημερινού προγεύματος τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους: 

 

 ένα τσαντάκι μικρού μεγέθους χωρίς ροδάκια (Σας παρακαλούμε θερμά το ύψος του να μην ξεπερνάει 

τα 30 εκ., έτσι ώστε να χωράει στον ειδικό χώρο αποθήκευσης της τάξης)  ποτήρι (όχι παγουρίνο για τα 

παιδια από 3 ετών και επάνω) .  Οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μπορεί να μη χρειάζονται ακόμα 

τετράδια  και μολύβια, χρειάζονται όμως τα δικά τους βιβλία που θα τους συντροφεύσουν και θα τους 

βοηθήσουν στα πρώτα τους σχολικά βήματα. Τα βιβλία που θα χρειαστούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς τα παρέχει το ίδιο το σχολείο και είναι έτοιμα για τους μικρούς μας φίλους.   

 

Για το αθλητικό πρόγραμμα επιλογής τα παιδιά θα χρειαστούν:  

 

φόρμα γυμναστικής και κοντομάνικο μπλουζάκι , μαγιό, σκουφάκι κολύμβησης, μπουρνούζι, 

σαγιονάρες , τα αθλητικά παπούτσια με αυτοκόλλητο κούμπωμα, ένα σακίδιο πλάτης χωρίς ροδάκια 

(έως 40 εκ.) για τα είδη κολύμβησης  Σε όλα τα ατομικά είδη (μπουφάν, φόρμες, τσαντάκια, 

μπουρνούζι κ.λ.π.) είναι απαραίτητο να αναγράφεται με ανεξίτηλα γράμματα το όνομα του παιδιού. Σε 

περίπτωση που δεν αναγράφετε το όνομα, το σχολείο δεν έχει ευθύνη για τυχόν μπέρδεμα των 

πραγμάτων. 

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο είναι: 

 

 Βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία από τον πίνακα των εμβολίων), Ατομικό Δελτίο Υγείας (επισυνάπτεται). Η 

παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ. συνεπάγεται τον αποκλεισμό του μαθητή/της μαθήτριας από το 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής. o Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας με 

θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω της εφαρμογής www.gov.gr Τα παραπάνω 

δικαιολογητικά θα πρέπει να τα στείλετε στη Γραμματεία Νηπιαγωγείου το αργότερο μέχρι τις 

08/09/2021.  

 

 

 

 



 

 



 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

Σας ενημερώνουμε ότι  η πρώτη δόση είναι το 20% των διδάκτρων και πρέπει να καταβληθεί έως τις 10 

Σεπτεμβρίου 2022.  

H καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει είτε με συνολική εξόφληση που συνεπάγεται με 10% 

έκπτωση, είτε μηνιαία, όπου η τελευταία δόση μπορεί να δοθεί έως τις 10 Μαΐου. 

Οι πληρωμές γίνονται: 

 μέσω e-banking  

 στην γραμματεία του σχολείου πρωινές ώρες από τις 8:30 έως τις 9:30 και το μεσημέρι 

από τις 14:00 έως τις 15:30. 

 με μεταφορά μέσω Τραπέζης όπου είναι απαραίτητη η  αναγραφή του 

ονοματεπώνυμου του μαθητή ή της μαθήτριας στην αιτιολογία 

Ο λογαριασμός του σχολείου μας είναι στην τράπεζα EUROBANK με iban : 

GR8002604000000120200215303 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 

 

\ 

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                        Αγίου Γεωργίου 7α Πεντέλη τηλ 2108044406 – 6936166893 
email: kindergarten.penteli@gmail.com 

 
 


