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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί γονείς,
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να ευχηθούμε σ’ εσάς και στα παιδιά
σας μια καλή, ειρηνική, δημιουργική και γεμάτη υγεία σχολική χρονιά. Ταυτόχρονα θα θέλαμε
να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή σας να μας εμπιστευτείτε την πρώτη και βασική
εκπαίδευση των παιδιών σας.
Με γνώμονα τη θεωρία και την παιδαγωγική προσέγγιση του μεγάλου φιλόσοφου,
ψυχολόγου και

παιδαγωγού John Dewey, «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» , έχουμε ως

επίκεντρο τον μαθητή, ο οποίος μαθαίνει δρώντας . Η εκπαίδευση δεν είναι προετοιμασία
για τη ζωή, είναι η ίδια η ζωή.

Καλή συνεργασία με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία.

Η Διευθύντρια

ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ο σκοπός του παιδικού σταθμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι να
βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και
κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της προσχολικής
εκπαίδευσης. Ο παιδικός σταθμός ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού
(μετά την οικογένεια) θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά
να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Στον
παιδικό σταθμό τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους,
να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές, να εμπλουτίζουν και να
οργανώνουν τις εμπειρίες τους, από το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, να
αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ελεύθερα και αβίαστα, να αναπτύσσουν την
ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, με σύμβολο γενικά και ιδιαίτερα, στους
τομείς της γλώσσας, των μαθηματικών και της αισθητικής έκφρασης.

1.1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το σχολικό έτος του παιδικού σταθμού αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις
31 Ιουλίου του επόμενου έτους.

1.2 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο παιδικός σταθμός λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας με
ωράριο λειτουργίας από 7.00 π.μ. έως 16.00.
Οι ημέρες που ο παιδικός σταθμός δε θα λειτουργεί, καθώς και οι τυχόν,
διαφοροποιήσεις

στο

καθημερινό

ωράριο

λειτουργίας

του,

θα

σας

γνωστοποιούνται έγκαιρα από τη Διεύθυνση, με σχετικό ενημερωτικό
σημείωμα.

1.3

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα τμήματα είναι χωρισμένα ηλικιακά και ο συνολικός αριθμός μαθητών ανά
τμημα ορίζεται στα 25 παιδιά Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός

αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης όπου τα παιδιά:
 Γνωρίζουν τον εαυτό τους
 Επικοινωνούν πολύπλευρα
 Αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες
 Πειραματίζονται
 Επιλύουν προβλήματα
 Συμμετέχουν ενεργητικά
 Αλληλεπιδρούν
 Εμπλέκονται

σε πλήθος βιωματικών,

μαθητοκεντρικών

και

δημιουργικών δραστηριοτήτων

1.4 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Στo παιδικό σταθμό μας γίνονται δεκτές Αιτήσεις Ενδιαφέροντος Φοίτησης καθ’
όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και νέες εγγραφές πραγματοποιούνται μόνο
εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα τμήματα για τα οποία αφορά η αίτηση.
Οι γονείς/κηδεμόνες του υποψηφίου μαθητή/τριας αρχικώς υποβάλλουν Αίτηση
Ενδιαφέροντος Φοίτησης στο σχολείο μας, μετά την ολοκλήρωση της
προσωπικής ενημέρωσης που πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού, από τους
υπευθύνους εγγραφών του σχολείου μας.

1.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιπλέον, για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του Σχολείου
είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών στην
αντίστοιχη γραμματεία του Νηπιαγωγείου:
1) Πιστοποιητικό Γέννησης (πρωτότυπο) από Δήμο ή ΚΕΠ με ημερομηνία
έκδοσης του τρέχοντος έτους
2) Βεβαίωση παιδιάτρου
3) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου των εμβολίων
4) Δήλωση αποδοχής του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου

5) 'Εγγραφο συναίνεσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
6) 'Εγγραφο συναίνεσης για τη χρήση φωτογραφικού υλικού & video
7) Οικονομικό διακανονισμό
8) Καρτέλα με ατομικά στοιχεία μαθητή
9) Εξουσιοδότηση για εξόδους
10) Έντυπο για πιθανές αλλεργίες και συγκατάθεση γονέα για γλυκά και
κεράσματα.
Τα χαρτιά εγγραφής των μαθητών μας χρειάζεται να βρίσκονται, με υπογραφή
γονέα/κηδεμόνα, στη γραμματεία του σχολείου, το αργότερο μια εβδομάδα μετά
την έναρξη φοίτησης του παιδιού στο σχολείο μας.

1.6 HΛΙΚΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Στο παιδικό σταθμό φοιτούν παιδιά που έχουν κλείσει τους 30 μήνες, μέχρι και
την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Προνήπιο-Νηπιαγωγείο)

1.7 ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Οι απουσίες των παιδιών καταγράφονται καθημερινά σε παρουσιολόγιο που
διατηρούμε στις τάξεις μας. Επιπλέον, οι απουσίες δηλώνονται ηλεκτρονικά,
μέσω εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ για τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
ΕΣΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 2
2.1 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η μεταφορά των παιδιών από την κατοικία τους στο Σχολείο, και αντίστροφα,
γίνεται είτε με σχολικά λεωφορεία που πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας,
είτε με ευθύνη των γονέων.
Αν χρειαστεί να παραλάβετε το παιδί σας από το σχολείο πριν από την

καθορισμένη ώρα αναχώρησης, θα πρέπει να έχετε προηγουμένως ενημερώσει
το σχολείο σχετικά. Όπως και στην περίπτωση που, για έκτακτο λόγο,
επισκεφθείτε το σχολείο τις ώρες λειτουργίας του.

Τα παιδιά μπορεί να τα παραλαμβάνει από το σχολείο ή το σπίτι μόνο άτομο
που μας έχετε υποδείξει γραπτώς. Σε περίπτωση αλλαγής αυτού του
προσώπου θα πρέπει οπωσδήποτε να μας έχετε ειδοποιήσει και το
συγκεκριμένο άτομο να πιστοποιεί με επίσημο έγγραφο την ταυτότητά του.

2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του σχολικού λεωφορείου με την
πραγματοποίηση πρωινών και μεσημβρινών δρομολογίων.
Στη διακίνηση των μαθητών τα λεωφορεία διαθέτουν απαραίτητα και συνοδό.
Για λόγους ασφαλείας και χρόνου παραμονής μέσα στο σχολικό λεωφορείο, τα
παιδιά θα παραλαμβάνονται και θα παραδίδονται από την συνοδό, την
προγραμματισμένη

ώρα

χωρίς

καθυστερήσεις.

Η

σχολική

συνοδός

απαγορεύεται να κατεβαίνει από το σχολικό λεωφορείο για να χτυπήσει το
κουδούνι.
Αν δεν υπάρχει κάποιος να περιμένει το παιδί την ώρα που επιστρέφει από το
σχολείο, η συνοδός έχει εντολή να το επιστρέφει στο σχολείο, από όπου θα
πρέπει έγκαιρα να το παραλάβουν οι γονείς του.
Σε περίπτωση που κάποια μέρα αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσει το παιδί
σας το σχολικό λεωφορείο, θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερώσετε έγκαιρα.
Σε περίπτωση αλλαγής της καθορισμένης ώρας παραλαβής ή επιστροφής των
παιδιών, το σχολείο σας ενημερώνει εγκαίρως.
Για τα παιδιά που φοιτούν μέσω του

προγράμματος ΕΣΠΑ, η υπηρεσία

μετακίνησης, εφόσον την επιλέξουν οι ωφελούμενες μητέρες, επιβαρρύνει
οικονομικά τις ίδιες.

2.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Οι γονείς που έχουν αναλάβει οι ίδιοι την μεταφορά του παιδιού τους θα το
παίρνουν και θα το φέρνουν την ώρα που έχει καθορισθεί σε συνεργασία με το
σχολείο.
Σας παρακαλούμε να τηρείτε σχολαστικά την ώρα προσέλευσης του παιδιού
σας στο Σχολείο, για να μη διαταράσσεται το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του
παιδικού σταθμού.

ΑΡΘΡΟ 3

Σημαντικό για την αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών, είναι να
προσέρχονται στο χώρο του σχολείου με άνετα και εύχρηστα , από τα ίδια,
ρούχα και παπούτσια.
Κάθε παιδί χρειάζεται να έχει στην τσάντα του μία αλλαξιά ρούχα, τη χτένα του
και το παγουρίνο του.

ΑΡΘΡΟ 4
4.1 ΕΟΡΤΕΣ- ΑΡΓΙΕΣ
Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς ο παιδικός σταθμός παραμένει κλειστός
τις εξής ημέρες :


Σάββατο και Κυριακές



Την 28ηΟκτωβρίου



Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 1 Ιανουαρίου (ΔιακοπέςΧριστουγέννων)



Των Θεοφανείων



Την Καθαρά Δευτέρα



Την 25ηΜαρτίου



Από την Μ. Πέμπτη έως την Δευτέρα του Πάσχα (διακοπές Πάσχα)



Την 1ηΜαΐου, όταν είναι εργάσιμη ημέρα



Την εορτή του Αγίου Πνεύματος



Την ημέρα εορτής της Αγίας Παρασκευής, Πολιούχου της πόλης μας, 26
Ιουλίου (αφορά το σχολείο Ασπροπύργου)

4.2 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι γιορτές στο παιδικό σταθμό είναι περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτές
εκδηλώσεις που οργανώνονται είτε με την ευκαιρία μια γιορτής (π.χ. η γιορτή
των Χριστουγέννων) είτε ενός σημαντικού για τη σχολική ζωή γεγονότος (π.χ.
η γιορτή για το τέλος της χρονιάς).
Η προετοιμασία των γιορτών δεν είναι αποκομμένη από την καθημερινή
παιδαγωγική διαδικασία στο παιδικό σταθμό, αντίθετα αποτελεί μέρος και
συνέχειά της. Κατά την προετοιμασία των εορτών η έμφαση δίνεται στη
διαδικασία, κατά την οποία ενεργοποιείται και διατηρείται το ενδιαφέρον το
παιδιών. Παράλληλα τους δίνονται ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση και
ενίσχυση της αυτοεικόνας τους με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να
ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα τους. Οι εκδηλώσεις του
σχολείου, στηρίζονται εξ ολοκλήρου στη δυναμική των παιδιών και ως εκ τούτου
η συμμετοχή τους θεωρείται υποχρεωτική.

Κάθε παιδί, αν θέλει μπορεί να εορτάσει τα γενέθλια ή την ονομαστική του εορτή
στην τάξη, μαζί με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες του. Κεράσματα
γίνονται δεκτά μετά από συνεννόηση με την παιδαγωγό.
Επειδή την ημέρα που το παιδί σας εορτάζει τα γενέθλια του, μπορεί ο παιδικός
σταθμός να έχει προγραμματίσει εκδήλωση, η οποία δεν μπορεί να αναβληθεί,
παρακαλούμε να επικοινωνείτε οπωσδήποτε με τη παιδαγωγό του παιδιού σας
μερικές ημέρες πριν, για να ορίσετε μαζί της την ημέρα που θα εορτάσει το παιδί
σας στο σχολείο τα γενέθλια.

Εξτρά δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλάσια του προγράμματος
του παιδικού σταθμού και δεν αφορούν στην βασική απασχόλησηδιαπαιδαγώγηση των παιδιών (μουσικοκινητική, παρακολούθηση θεατρικών ή
άλλων παραστάσεων, εκδηλώσεις, ενοικίαση/αγορά στολών, εκπαιδευτικές
εκδρομές κ.λ.π.), επιβαρύνουν οικονομικά τον γονέα (αφορά και τις
ωφελούμενες του προγράμματος ΕΣΠΑ).

4.3

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Το πρόγραμμα του παιδικού σταθμού μας στηρίζεται στην συνεργατική μάθηση
, η οποία είναι μια μορφή οργάνωσης του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος, ένα σύστημα μεθόδων μάθησης, που επιτρέπει σε μικρές,
ανομοιογενείς ομάδες παιδιών να επιτύχουν κοινούς στόχους και, καθώς
εργάζονται μαζί, βελτιστοποιείται τόσο η μάθηση του καθενός, όσο και όλων
των μελών της ομάδας. Ο τρόπος προσέγγισης της γνώσης γίνεται διαθεματικά,
που απώτερο σκοπό έχει την ολόπλευρη εξέλιξη των παιδιών.
Οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, το πλούσιο εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό,
καθώς και η χρήση βοηθητικών μέσων διδασκαλίας και τεχνολογιών
συμβάλλουν στην προώθηση της βιωματικής μάθησης και δημιουργικότητας
των παιδιών.
Το παιδαγωγικό και το οικοδομικό υλικό που υπάρχει σε κάθε τμήμα του
παιδικού σταθμού επαρκεί πλήρως για την εκπαίδευση και την απασχόληση
των παιδιών. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε, όταν έρχονται τα παιδιά στο σχολείο,
να μη φέρνουν μαζί τους παιχνίδια ή άλλα προσωπικά τους αντικείμενα. Αν
χρειαστεί να αλλάξει

αυτό, θα ενημερώνεστε από εμάς (π.χ. φέρνω το

αγαπημένο μου παιχνίδι για να το παρουσιάσω στους φίλους μου).

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Σε περίπτωση ασθενείας, ο μαθητής/τρια δεν πρέπει να προσέρχεται στο
σχολείο, έως ότου έχει αναρρώσει πλήρως και δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης

ιώσεων ή λοιμώξεων στους υπολοίπους μαθητές και το προσωπικό του
σχολείου. Ειδικότερα, σε περίπτωση λοίμωξης είναι απαραίτητη η ενημέρωση
του σχολείου για τα χαρακτηριστικά της και η προσκόμιση ιατρικής
γνωμάτευσης κατά την επιστροφή του μαθητή/τριας, με την οποία να
βεβαιώνεται η καλή κατάσταση της υγείας του/της.
Στα πλαίσια της υγιεινής των μαθητών και του σχολείου παρακαλούμε να
ελέγχετε συχνά τα παιδιά για τυχόν κρούσματα επιδημικής ψείρας. Σε
περίπτωση εντοπισμού είναι υποχρεωτική η άμεση ενημέρωση του σχολείου,
ώστε να ακολουθηθούν προληπτικά μέτρα σε όλους τους μαθητές/τριες για τον
περιορισμό της μετάδοσης.
Εάν το παιδί σας υποβάλλεται σε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή
έχει ευαισθησία σε ορισμένα φάρμακα , παρακαλούμε να ενημερώσετε για αυτό
τη παιδαγωγό του.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ωραρίου του παιδικού σταθμού, το
παιδί σας ασθενήσει ή έχει κάποιο ατύχημα, ενημερώνεστε άμεσα. Ο μαθητής
που νοσεί απομονώνεται και ο γονέας οφείλει να παραλάβει το παιδί όσο το
δυνατόν συντομότερα από το σχολείο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Το πρόγραμμα διατροφής του παιδικού σταθμού περιλαμβάνει πρωινό,
μεσημεριανό και απογευματινό γεύμα καθημερινά για όλους τους μαθητές/τριες.
Όλα τα γεύματα, τα οποία παρασκευάζονται στο σχολείο, έχουν διαμορφωθεί
σύμφωνα με τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών/τριών και βασίζονται στη
χρήση φρέσκων υλικών, φρούτων και λαχανικών εποχής. Στόχος μας είναι να
εμπλουτίσουμε σταδιακά τη «γευστική εγκυκλοπαίδεια» των παιδιών,
μαθαίνοντάς τα να τρώνε υγιεινά και σωστά από πολύ μικρή ηλικία. Το
πρόγραμμα διατροφής του παιδικού σταθμού μας εγκρίνεται από την παιδίατρο

του σχολείου μας και σας αποστέλλεται στην αρχή του έτους ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια έχει εκτάκτως ιδιαίτερες διατροφικές
ανάγκες, σας παρακαλούμε να ενημερώνετε εγκαίρως. Για σοβαρότερες
περιπτώσεις που απαιτείται διαφοροποίηση της διατροφής του μαθητή/τριας σε
μονιμότερη βάση, είναι απαραίτητη η ενημέρωση του σχολείου από την αρχή
της φοίτησης του παιδιού.

ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ
Έχοντας ως στόχο την ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα
στους γονείς – κηδεμόνες και το σχολείο, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
πραγματοποιούνται προγραμματισμένες συγκεντρώσεις γονέων και ατομικές
συναντήσεις ανάμεσα στους γονείς– κηδεμόνες και τις παιδαγωγούς με θέμα
την προσαρμογή των παιδιών στις νέες συνθήκες του σχολείου, την εξέλιξη και
την πρόοδό τους, καθώς και τη συμπεριφορά τους στα πλαίσια της
κοινωνικοποίησης στο σχολικό περιβάλλον. Παρακαλούνται οι γονείςκηδεμόνες, να παρευρίσκονται στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται.
Προτείνουμε μία φορά το τρίμηνο να έρχεστε σε επαφή με την υπεύθυνη
παιδαγωγό, προς ενημέρωση σας.
Η αναλυτική περιγραφή του ακαδημαϊκού προγράμματος, το πρόγραμμα
εκδρομών και θεαμάτων, το πρόγραμμα διατροφής καθώς και τα σημαντικά
γεγονότα του έτους, παρουσιάζονται στην 1η γενική συγκέντρωση γονέων.
Η βασική καθημερινή ενημέρωση των γονέων, πραγματοποιείται μέσα από την
κλειστή ομάδα επικοινωνίας στο messenger.
Κάθε τμήμα του σχολείου μας, έχει κλειστή ομάδα messenger, όπου μέλη της
είναι οι γονείς του τμήματος, η υπεύθυνη παιδαγωγός/νηπιαγωγός καθώς και
οι υπεύθυνοι του σχολείου. Οι γονείς αποχωρούν από την ομάδα messenger,
όταν το παιδί τους σταματά να φοιτά στο σχολείο μας. Απαγορεύεται η
αναδημοσίευση υλικού που αναρτάται σε αυτές τις ομάδες.

Σε περίπτωση που η παιδαγωγός αξιολογεί πως κάποιος μαθητής χρειάζεται
αναπτυξιολογική εκτίμηση, αυτό γίνεται άμεσα από τον γονέα και ενημερώνει
το σχολείο για τα αποτελέσματα της εκτίμησης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα δίδακτρα είναι ετήσια. Σε περιπτώσεις απουσιών του παιδιού, οι δόσεις
καταβάλλονται κανονικά.
Όσον αφορά τον παιδικό σταθμό, διακοπή διδάκτρων μπορεί να γίνει
μόνο μετά από δίμηνη, τουλάχιστον, διακοπή φοίτησης και μετά από
συνεννόηση με τους γονείς. Χρειάζεται το σχολείο να ενημερώνεται άμεσα για
τυχόν διακοπή φοίτησης του παιδιού. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται πως
το παιδί συνεχίζει να φοιτά στο χώρο μας και ισχύουν τα προκαθορισμένα
δίδακτρα.
Ο τρόπος πληρωμής προκαθορίζεται
διακανονισμό.

με τον προσωπικό οικονομικό

Οι γονείς, που τα παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο μας μέσω προγράμματος
ΕΣΠΑ, χρειάζεται να καταβάλλουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου το ποσό των 100€.
Στο ποσό αυτό υπολογίζονται κόστη για δώρα των παιδιών (ΧριστούγενναΠάσχα- Καλοκαίρι), μεταφορές με τα σχολικά λεωφορεία μας σε θέατρα, πρόβες
εκδηλώσεων κ.λ.π. Δεν αφορά μηνιαίο, αλλά ετήσιο κόστος.
Η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων (καταβολή διδάκτρων,
πληρωμή μεταφοράς μαθητών,κτλ.) γίνεται καθημερινά από ΔευτέραΠαρασκευή στη γραμματεία του σχολείου μας.

Για πληρωμές μέσω e-banking:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: GR73 0172 1700 0051 7005 3061 223
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ

Παρακαλούμε να συμπληρώνετε στις παρατηρήσεις πληρωμής το όνομα του
μαθητή/τριας και στη συνέχεια να αποστέλλετε το αποδεικτικό της πληρωμής
στο email του σχολείου μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΖΑΪΜΗ 19-21, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 55 40 271 & 210 55 48 822
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 9, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛ: 210 55 70 784 & 210 55 71 623

e-mail : spitakisokolatas@yahoo.gr

