Εκπαιδευτικό υλικό
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
σχολική χρονιά 2020-21
Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,
Για τη φοίτηση των μαθητών/τριών
στο Βρεφονηπιακό Σταθμό, θα
χρειαστεί να προμηθευτείτε το
εκπαιδευτικό υλικό που σημειώνεται
και το οποίο πρέπει να παραδώσετε
στη Γραμματεία μας έως την έναρξη
της σχολικής χρονιάς με το
ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας
αναγεγραμμένο σε εμφανές σημείο.
Μπορείτε να προμηθευτείτε το
εκπαιδευτικό υλικό από οποιοδήποτε
εμπορικό κατάστημα επιθυμείτε.

• Παιδική ποδιά καλλιτεχνικών με μακρύ μανίκι, αδιάβροχη (μόνο για νέους μαθητές/τριες)
• Έναν (1) φάκελο με αυτιά και το όνομα του μαθητή/τριας σε αυτοκόλλητη ετικέτα.
• Πέντε (5) φακέλους A3 διαφανείς με κουμπί και το όνομα του μαθητή/τριας σε αυτοκόλλητη
ετικέτα (οι νέοι μαθητές /τριες θα χρειαστούν έξι (6) φακέλους)
• Πέντε (5) χαρτόνια κανσόν 50 x 70 cm σε διάφορα χρώματα της αρεσκείας των παιδιών
• Χαρτί μέτρου (1 μέτρο άσπρο, 1 μέτρο μπλε και 1 μέτρο καφέ)
• Ένα (1) πακέτο φωτοτυπικό χαρτί Α4 80 gr.
• Ένα (1) πακέτο χρωματιστό χαρτί Α4 80 gr. (κίτρινο, γαλάζιο, λαχανί ή ροζ)
• Ένα (1) πακέτο χρωματιστό χαρτόνι Α4 150 ή 160 gr. (κόκκινο ή άσπρο)
• Ένα (1) πακέτο γλωσσοπίεστρα
• Ένα (1) μπουκάλι τέμπερα των 500 ml χρώματος της αρεσκείας των παιδιών
• Δύο (2) παιδικά ρολά βαψίματος
• Ένα (1) πακέτο χάρτινα πιάτα μεσαίου μεγέθους
• Ένα (1) πακέτο χάρτινα λευκά ποτηράκια
• Μία (1) κόλλα στίκ
• Δύο (2) κόλλες υγρές
• Ένα (1) ρολό κορδέλα με σχέδιο της αρεσκείας των παιδιών
• Ένα (1) σακουλάκι πον-πον (οποιουδήποτε χρώματος και μεγέθους)
• Ένα (1) σακουλάκι ματάκια (οποιουδήποτε μεγέθους)
• Ένα (1) πακέτο κουμπιά

Οργάνωση σχολικής ζωής

Από την πρώτη ημέρα στο
σχολείο και κάθε ημέρα οι
μαθητές/τριες πρέπει να έχουν
στο σακίδιό τους:
• ένα παγούρι (που να κλείνει
καλά) ή ποτηράκι με στόμιο
ή μπιμπερό
• µία επιπλέον αλλαξιά
(εσώρουχο, φανελάκι,
κάλτσες, μπλούζα, παντελόνι)
• ένα πακέτο αντισηπτικά
μαντηλάκια
• ένα πακέτο χαρτομάντηλα
• ένα πακέτο µωροµάντηλα
Παρακαλούμε να υπάρχει μια
άδεια πλαστική σακούλα στην
τσάντα του μαθητή/ τριας για
να τοποθετούμε τυχόν
λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα.

Αντικείμενα που παραμένουν στο
σχολείο και επιστρέφονται σε
εβδομαδιαία βάση για
καθαριότητα:
• δύο σαλιάρες/ πετσέτες
φαγητoύ
• παπουτσάκια εσωτερικού
χώρου (τύπου Crocs)
• ένα σετ σεντόνια και
μαξιλαροθήκες
Αντικείμενα που ανανεώνονται
τακτικά:
• πάνες (μπορείτε να αποστείλετε
ένα μεγάλο πακέτο και να
ανανεώνετε όταν σας ζητηθεί
μέσω του τετραδίου
επικοινωνίας)
• κρέμα για ερεθισμούς ή
συγκάματα (εφόσον χρειάζεται)
Σας παρακαλούμε να γράψετε µε
ανεξίτηλο μαρκαδόρο το
ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας
σε όλα τα είδη ένδυσης και
προσωπικά αντικείμενα.

Την πρώτη ημέρα της
σχολικής χρονιάς θα
δοθεί στους μαθητές που
μετακινούνται με τα
σχολικά λεωφορεία, το
ατομικό καρτελάκι με τα
στοιχεία τους, το οποίο
θα πρέπει να φορούν
καθημερινά στην
μπλούζα τους με σκοπό
την ασφαλή μεταφορά
τους προς και από το
σχολείο με τα σχολικά
λεωφορεία.

Παρακαλούμε να έχετε
ολοκληρώσει την
κατάθεση των
απαραίτητων
δικαιολογητικών για τη
φοίτηση των
μαθητών/τριών στο
σχολείο μας έως την
Παρασκευή 04/09
επικοινωνώντας με την
αντίστοιχη Γραμματεία.

