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Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης με την έναρξη της σχολικής
χρονιάς κατάφερε να ικανοποιήσει όλες τις αιτήσεις επανεγγραφής και εγγραφής που είχαν γίνει κατά
τον μήνα Μάιο 2015 και υπεράριθμα ικανοποιήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις παιδιών από ευπαθής
κοινωνικές ομάδες (μονογονεικές οικογένειες, διαζύγια, κτλ..).
Παρακολουθεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το
τρέχον έτος και αποστέλλει τα μηνιαία ενυπόγραφα(από τις ωφελούμενες μητέρες) παρουσιολόγια.
Επίσης τηρεί ξεχωριστό μητρώο και παρουσιολόγιο νηπίων ΕΣΠΑ.
Φροντίζει για την ομαλή προσαρμογή των νηπίων δημιουργώντας τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η διαδικασία
του αποχωρισμού από την οικογένειά τους να είναι ευχάριστη και δημιουργική γνωριμία με τη ζωή και τον κόσμο
έξω από την οικογενειακή εστία.
Εφαρμόζεται

ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική
ψυχοσωματική ανάπτυξη των νηπίων. Μέσα από το παρεχόμενο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής θέλουμε να
γίνει η οικογένεια σχολείο, το παραμύθι λόγος, το παιχνίδι γνώση, η γνώση καλλιέργεια, η μοναχικότητα συντροφιά,
η αντιπαλότητα αλληλεγγύη, η φαντασία δημιουργία και η δημιουργία να αποτελέσει στήριγμα για την ανάπτυξη
της προσωπικότητας, το ξεκίνημα της σχολικής ζωής, το ταξίδι της αναζήτησης για το αύριο…

Σε συνεργασία με τον αθλητικό οργανισμό πραγματοποιούνται μαθήματα άθλησης και άσκησης από
γυμναστή.
Επίσης σε συνεργασία με την Δ/νση Κοινωνικής πολιτικής με τη βοήθεια ψυχολόγου εφαρμόζεται το πρόγραμμα
πρόληψης με στόχο την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και της συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών
προσχολικής ηλικίας μέσω της ζωγραφικής, των κατασκευών, του θεατρικού παιχνιδιού με έμφαση στο παιχνίδι και
την καλλιτεχνική έκφραση.

Αναγνωρίζοντας τον ρόλο των Παιδικών Σταθμών στη στήριξη της οικογένειας επιμελούμαστε
συναντήσεις γονέων- παιδαγωγικού προσωπικού για την ενημέρωση τους σχετικά με την εξέλιξη των
παιδιών τους, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Ενώ τους ενημερώνουμε με ανακοινώσεις για τις δράσεις
του Δήμου (εκδηλώσεις κ.α.).
Στις 27 Οκτωβρίου έγινε στο χώρο του σχολείου γιορτή για την επέτειο του ΟΧΙ με ποιήματα, τραγούδια
και παρέλαση των νηπίων.
Επίσης εισηγήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία προμηθειών για κάθε είδους προμήθεια τροφίμων, ειδών
καθαριότητας, γενικού εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης για το επόμενο
Οικονομικό Έτος και συνεχίζουμε να τηρούμε όλα τα απαραίτητα βιβλία όπως αυτά προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις.

