
 

  Αργυρούπολη 31 Αυγούστου 2020 

Θέμα: 1η Συνάντηση Γονέων-Νηπιαγωγών  

Αγαπητοί Γονείς 

Σας πληροφορούμε ότι, στα πλαίσια της εποικοδομητικής συνεργασίας Σχολείου – 
Οικογένειας, θα πραγματοποιηθεί στα Εκπαιδευτήριά μας την Πέμπτη  3/9/2020 η πρώτη 
συνάντηση συνεργασίας με τις Νηπιαγωγούς των παιδιών σας. 
 
Σημείωση 
 
Σε περίπτωση που οριστεί ως ημερομηνία έναρξης της σχολικής χρονιάς η 14η 
Σεπτεμβρίου, η  παραπάνω συνάντηση θα μεταφερθεί τη Δευτέρα 7/9/2020. 
 
 
Τα Εκπαιδευτήριά μας, με συναίσθηση ευθύνης και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα 
για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, 
σας ενημερώνουν ότι οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τηρώντας το παρακάτω 
πρόγραμμα: 
 
18.30 – 19.30: Τμήματα Ν1, ΠΝ1 & ΠΝ3  
20.00 – 21.00: Τμήματα Ν2, ΠΝ2 & ΠΝ4 
(βλ. αναλυτικό πρόγραμμα επισκεπτηρίου παρακάτω) 
 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα ενημερωθείτε όλοι λεπτομερώς: 

▪ Για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η σχολική μας μονάδα σύμφωνα με 
τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα 

▪ Για παιδαγωγικά θέματα και για τον τρόπο συνεργασίας Γονέων-Εκπαιδευτικών 
 

Κύριος στόχος της παραπάνω συνάντησης είναι, μέσω της συνεργασίας Εκπαιδευτικών και 
Γονέων, να βοηθηθούν αποτελεσματικά τα παιδιά μας, ώστε να βιώσουν με ασφάλεια, χαρά 
και ενθουσιασμό το ξεκίνημα της νέας τους σχολικής ζωής.  

 
         Σημείωση 

Για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, αλλά και για την ομαλή διεξαγωγή της 
διαδικασίας, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 

• Στη συνάντηση δύναται να παρευρεθεί μόνο ο ένας Γονέας. Σε επόμενες 
συναντήσεις θα έχουν την ευκαιρία και οι δύο Γονείς να επικοινωνήσουν δια 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 



ζώσης με την Νηπιαγωγό του παιδιού τους. Επίσης οι Γονείς δεν πρέπει να 
έχουν μαζί τους τους μικρούς μαθητές. 

• Η δεύτερη ομάδα Γονέων θα εισέλθει στον χώρο της Σχολής, αφού 
προηγουμένως έχει αποχωρήσει η πρώτη. Μεταξύ των δύο συναντήσεων 
μεσολαβεί αρκετός χρόνος, για να πραγματοποιηθεί η αποχώρηση της 
πρώτης ομάδας και η προσέλευση της δεύτερης με ασφάλεια. 

• Η χρήση μάσκας στους χώρους των Εκπαιδευτηρίων είναι υποχρεωτική για 
όλους. 

Ακολουθεί το πρόγραμμα της συνάντησης. 

Οι γονείς θα ενημερωθούν την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, με γραπτό μήνυμα -
SMS- για το τμήμα στο οποίο θα φοιτήσει το παιδί τους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ 

 

Με εκτίμηση 

Η Διεύθυνση του Σχολείου 

Τμήμα Νηπιαγωγός Αίθουσα Ώρες 

Ν1 Βινάκου Ιωάννα Ισόγειο Προσχολικής  18.30΄-19.30΄ 

Ν2 Φωτεινού Μαρία Ισόγειο Προσχολικής 20.00΄-21.00΄ 

ΠΝ1 Πουρνάρα Βίκη 1ος όροφος  Προσχολικής 18.30΄-19.30΄ 

ΠΝ2 Δήμου Χαρά 1ος όροφος  Προσχολικής 20.00΄-21.00΄ 

ΠΝ3 Γκεβέζου Φλώρα 1ος όροφος  Προσχολικής 18.30΄-19.30΄ 

ΠΝ4 Τογρίδη Αλεξάνδρα 1ος όροφος  Προσχολικής 20.00΄-21.00΄ 


