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Αγαπθτοί γονείσ,
Για τθν καλφτερθ λειτουργία του χϊρου και τθν άριςτθ ςυνεργαςία μασ παρακαλοφμε
πολφ για τα παρακάτω:
1) Να τθροφνται αυςτθρά τα ωράρια προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ.
Ώρεσ προςζλευςθσ 07:00΄ - 08:30΄.
Ώρεσ αποχϊρθςθσ 13:10΄ - 14:00΄ ι 15:00΄ - 15:45΄.
Κατά τθ διάρκεια τθσ προςαρμογισ τα παιδιά παραμζνουν ςτο χϊρο για
περίπου δφο ϊρεσ τθν πρϊτθ εβδομάδα και τθν δεφτερθ για τζςςερισ (πάντα ςε
ςυνεννόθςθ με τισ δαςκάλεσ).

2) Εάν κάποιο παιδί που ςυνικωσ κοιμάται το μεςθμζρι ςτο ςτακμό, χρειαςτεί να φφγει
νωρίτερα, κα πρζπει να ενθμερϊνονται εγκαίρωσ οι δαςκάλεσ του ( το αργότερο ζωσ τισ
12:00ϋ ). Επίςθσ οι δαςκάλεσ κα πρζπει να ενθμερϊνονται εγκαίρωσ όταν πρόκειται να
πάρει το παιδί κάποιο τρίτο άτομο, όπωσ και ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ (για
οποιοδιποτε λόγο) είτε ςτθν προςζλευςθ είτε ςτθν αποχϊρθςθ. Σε περίπτωςθ που το
παιδί παραμείνει ςτο ςπίτι πολλζσ μζρεσ λόγω αςκενείασ οι γονείσ κα πρζπει να
ενθμερϊνουν τον Στακμό για τθν εξζλιξθ του παιδιοφ.

3) Κρίνεται απαραίτθτο να φροντίηουμε όλοι για τθν υγιεινι των παιδιϊν (π.χ. να
ζρχονται ςτο Στακμό από το ςπίτι με ςτεγνι πάνα από τον βραδινό φπνο & κακαρά
ροφχα, να ζχουν κομμζνα τα νυχάκια τουσ, τακτικόσ ζλεγχοσ του τριχωτοφ τθσ κεφαλισ
για μικροφσ επιςκζπτεσ κ.τ.λ.).
4) Τα φαγθτά των παιδιϊν κα ζρχονται ζτοιμα προετοιμαςμζνα από το ςπίτι, μζςα ςε
τάπερ ειδικά για φοφρνουσ μικροκυμάτων ι μεταλλικό για κανονικό φοφρνο, που
κλείνουν καλά (όχι γυάλινα τάπερ). Παρακαλοφμε κερμά το τάπερ να μπαίνει ςε
πλαςτικι ςακοφλα ϊςτε να αποφεφγονται ατυχιματα και να μθν λερϊνεται θ τςάντα
του παιδιοφ. Το φαγθτό κα πρζπει να είναι ςτθ μορφι που το τρϊει το παιδί (αλεςμζνο,
τεμαχιςμζνο).
Επιπλζον ςε ότι αφορά το φαγθτό των παιδιϊν είναι προτιμότερο να μθ ςτζλνετε πολλά
πράγματα και ςε υπερβολικζσ ποςότθτεσ τα οποία είναι αδφνατον να καταναλϊςει το

παιδί ςε ζνα γεφμα (φαγθτό, φροφτα, γιαοφρτι, κ.λ.π), κάτι που κάνει τα παιδιά να
δυςαναςχετοφν και νιϊκουν ματαίωςθ αν δεν καταφζρουν να το φάνε όλο.
Προςπακοφμε να τα πείςουμε να αδειάςουν το κατςαρολάκι τουσ, μα κάποια δεν
μποροφν ι αργοφν τόςο που τουσ περνάει θ όρεξθ.
Ασ ζρκουμε ςτθ κζςθ τουσ κι ασ τα καταλάβουμε...
Απαγορεύονται: Σοκολάτεσ, γλυκά ,ςνακ και χυμοί απαγορεφονται να ζρχονται από το
ςπίτι. Επίςθσ απαγορεφεται το ψάρι ςε όλεσ τισ μορφζσ (ψάρι τεμαχιςμζνο,
ψαρόςουπα, ψαροκροκζτεσ ).
Κατά τθν περίοδο προςαρμογισ, παρακαλοφμε το γάλα να δίνεται ςτο ςπίτι. Αργότερα,
κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τισ δαςκάλεσ κα δίνεται τθν ϊρα του πρωινοφ, για τα πολφ
μικρά βρζφθ το δικό τουσ γάλα που κα παραςκευάηεται ςτο ςτακμό & για τα
μεγαλφτερα το γάλα που παρζχει το ςχολείο.

5) Τα παιδιά δεν επιτρζπεται να φζρνουν μαηί τουσ παιχνίδια και διάφορα άλλα
αντικείμενα από το ςπίτι.

6) Η ενδυμαςία τουσ κα πρζπει να είναι απλι και άνετθ. Αυτό τα βοθκάει τόςο ςτθν
αυτοεξυπθρζτθςι τουσ όςο και ςτο παιχνίδι. Ασ αποφεφγονται τιράντεσ, ηϊνεσ κακϊσ
και τα κοςμιματα, οι αλυςίδεσ, προσ αποφυγι ατυχιματοσ. Στα μπουφάν και ςτισ
τςάντεσ να αναγράφεται το όνομα του παιδιοφ κακϊσ και ςτα παποφτςια και τα
παντοφλάκια που κα ζχουν ςτο ςχολείο ςτο πλάι. Θα ιταν προτιμότερο τα παποφτςια
τουσ να είναι με αυτοκόλλθτο (velcro) ϊςτε να μποροφν να τα βγάηουν μόνα τουσ. Μζςα
ςτθν τςάντα του παιδιοφ κα πρζπει να υπάρχουν δφο αλλαξιζσ ροφχα (μπλοφηα,
φανελάκι, βρακάκι, παντελόνι, κάλτςεσ).

7) Απαραίτθτα από το ξεκίνθμα:
 Μια τςάντα με δφο αλλαξιζσ ροφχα (μπλοφηα, φανελάκι, βρακάκι, παντελόνι,
κάλτςεσ)
 Ένα πακζτο πάνεσ
 Ένα πακζτο μωρομάντθλα
 Μία πλαςτικι ποδιά φαγθτοφ
 Μία πιπίλα ςτο κουτί τθσ (αν χρθςιμοποιεί)
 Ένα πλαςτικό μπιμπερό ι ποτθράκι με καλαμάκι ι ςτόμιο.
Το μινα Οκτϊβριο κα χρειαςτεί το παιδί ζνα ηευγάρι παντοφλάκια κλειςτά.

8) Η ενθμζρωςθ των γονζων, για οτιδιποτε ζχει ςχζςθ με το παιδί ςτθν διάρκεια τθσ
θμζρασ, κα γίνεται τθλεφωνικά ι μθ (χωρίσ τθν παρουςία του παιδιοφ & όχι κατά τθν
προςζλευςθ ι αποχϊρθςθ του). Οι ϊρεσ για τθλεφωνικι επικοινωνία με τισ
εκπαιδευτικοφσ ορίηεται 10:30΄ - 11:30΄ & 13:30΄ - 14:30΄ κακθμερινά.

9) Σασ παρακαλοφμε εάν το παιδί ακολουκεί φαρμακευτικι αγωγι, αυτι να γίνεται από
το ςπίτι. Σε περίπτωςθ εμπφρετθσ κατάςταςθσ ι άλγουσ, ςτθν διάρκεια παραμονισ του
παιδιοφ ςτο ςτακμό, δίδεται ςτο παιδί το ανάλογο αντιπυρετικό ι παυςίπονο, κατόπιν
ςυνεννοιςεωσ με τον γονζα, ζωσ ότου αυτόσ ι ςυγγενικό πρόςωπο παραλάβει άμεςα
το παιδί.
10)Παρακαλοφμε να ακολουκοφνται οι ςυςτάςεισ τθσ παιδιάτρου του ςτακμοφ ςχετικά
με το χρόνο απομάκρυνςθσ και ανάρρωςθσ του παιδιοφ, ειδικά όταν αυτό ζχει
παρουςιάςει πυρετό, εμετοφσ ι διάρροιεσ. Αν κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ κάποιο
παιδί αδιακετιςει παρακαλοφμε τουσ γονείσ για τθν ζγκαιρθ απομάκρυνςι του από το
χϊρο και τθν επανζνταξθ του ςτο Στακμό μετά τθν πάροδο 24ϊρου.

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ Α ΕΤΧΟΜΑΣΕ ΚΑΛΗ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ !!!

