
Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

Για τη φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προνηπιαγωγείο, 

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.
Γραφική ύλη που παραδίδεται στη Γραμματεία 

του σχολείου
Ανάλογα με την ένδειξη που σημειώνεται σε κάθε 

τεμάχιο της λίστας που ακολουθεί, διαχωρίζουμε το 

υλικό που παραδίδεται στο σχολείο, το υλικό που 

παραμένει στο σπίτι και το υλικό που πρέπει να 

βρίσκεται καθημερινά στην προσωπική κασετίνα κάθε 

μαθητή/τριας και το οποίο θα αντικαθίσταται από εσάς 

από το υλικό που θα βρίσκεται στο σπίτι. 

Η κασετίνα θα πρέπει να είναι καθημερινά μέσα στην 

τσάντα των μαθητών/τριών, καθαρή και πλήρης, με όλα 

όσα χρειάζονται τα παιδιά για τις δραστηριότητες της 

τάξης τους.

Υλικό που υπάρχει καθημερινά στην κασετίνα του 

μαθητή/ τριας

Υλικό που παραμένει στο σπίτι

Εκπαιδευτικό υλικό 

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

σχολική χρονιά 2020-21





ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ

Χειμερινά τιμή

Μ/Μ Μπλούζα Λαιμόκοψη 10 €

Μ/Μ Φούτερ Ζακέτα χωρίς κουκούλα 15 €

Παντελόνι φόρμα 11 €

Κολάν μακρύ 10 €

Καλοκαιρινά τιμή

Κ/Μ Μπλούζα Λαιμόκοψη 9 €

Βερμούδα 9 €

Κολάν ποδηλατικό 9 €

Ενδυμασία μαθητών/τριών

Οι μαθητές/τριες των τάξεων του Παιδικού Σταθμού, του Προνηπιαγωγείου και του 

Νηπιαγωγείου φορούν καθημερινά τη στολή (αθλητική φόρμα) του σχολείου 

υποχρεωτικά. 

Μπορείτε να προμηθεύεστε τις στολές του σχολείου από το κατάστημα Mirtillo, από 

τις 25/08 (το κατάστημα θα είναι κλειστό στις 28/08).

Διεύθυνση καταστήματος: οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη 35, Μοσχάτο 

Επικοινωνία: 210 9411130

Ωράριο καταστήματος: Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο: 10:00 – 15:00

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 10:00 – 14:00 & 17:30 – 20:30



Από την πρώτη ημέρα 

στο σχολείο και κάθε 

ημέρα οι μαθητές/τριες

πρέπει να έχουν στο 

σακίδιό τους:

• ένα παγούρι (που να 

κλείνει καλά) 

• 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.

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. 

Οργάνωση σχολικής ζωής


