H NeverLand είναι ένα σχολείο που δέχεται μαθητές από την ηλικία του ενός
χρόνου μέχρι και την φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.
Η διαφορά του σχολείου από ένα παιδικό κέντρο έγκειται στον διαφορετικό τρόπο
λειτουργίας.
Στο σχολείο μας τα παιδιά:
9 χωρίζονται σύμφωνα με την ηλικία τους σε τμήματα
9 σιτίζονται στην τραπεζαρία το πρωινό & το μεσημεριανό γεύμα, ακολουθώντας
τους κανόνες υγιεινής (πλύσιμο χέρια & δόντια – Αγωγή Υγείας)
9 παρακολουθούν συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα δηλαδή οργανωμένες
δραστηριότητες που εναλλάσσονται με διαλείμματα στις γωνιές ενδιαφερόντων
και με τουλάχιστον ένα 15’ διάλειμμα στην αυλή
9 τα θέματα που ασχολούμαστε στο νηπιαγωγείο έχουν αρχή (είναι το
ενδιαφέρον που ξεκινά από τις ερωτήσεις των παιδιών), επεξεργασία (είναι η
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται ώστε να δοθούν απαντήσεις στα
αρχικά ερωτήματα) και τέλος (είναι τα συμπεράσματα που θα καταλήξει η
ομάδα, δηλαδή οι γνώσεις που θα αποκομίσουμε)
9 τα θέματα που μας απασχολούν στο νηπιαγωγείο έχουν σχέση με τις εποχές
και τις αλλαγές που παρατηρούνται στη φύση, με την επικαιρότητα π.χ.
εκλογές, ένας σεισμός ή μια φωτιά στην περιοχή μας, μια είδηση από μια
εφημερίδα κ.τ.λ., με τις γιορτές εθνικές και χριστιανικές, με την οικογένειά
μας π.χ. η γέννηση ενός παιδιού, η μετακόμιση ενός παιδιού σε άλλη πόλη ή
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χώρα κ.τ.λ. και ότι άλλο τραβήξει την προσοχή μας και προκαλέσει το
ενδιαφέρον μας.
9 ένα θέμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία μέρα, μπορεί όμως να διαρκέσει και
πολύ περισσότερο ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών για διερεύνηση.
9 ως κυρίαρχο διδακτικό μέσο αναδεικνύεται το παιχνίδι. Μέσα από αυτό τα
παιδιά συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους, μαθαίνουν να συνυπάρχουν
με τους άλλους, ενθαρρύνονται να σκέφτονται, να εξερευνούν και να επιλύουν
προβλήματα που έχουν νόημα για εκείνα. Το παιχνίδι κινητοποιεί τη φαντασία
τους, ενθαρρύνει τη συνεργασία και το διάλογο βοηθώντας τα να
κοινωνικοποιηθούν.
Κυρίαρχος στόχος μας στην NeverLand είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να
επικοινωνήσουν με τον κόσμο, αναπτύσσοντας όλο το δυναμικό τους, όλες τους τις
δυνάμεις και όλους τους τρόπους έκφρασης, υποσκελίζοντας όλα τα πιθανά εμπόδια.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός
ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος που θα παρακινεί το κάθε παιδί να
συμμετέχει στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας, να αντλεί ευχαρίστηση από
τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται, να αντιμετωπίζει και να
επιλύει αυτόβουλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Η επίλυση δε προβλημάτων
θεωρείται ότι προωθεί στρατηγικές πολύ χρήσιμες για την <<δια βίου μάθηση>>,
καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στο να θεωρήσουν τα παιδιά τη μάθηση προσωπική
τους υπόθεση.
Για να ανταποκριθεί στο ρόλο της και να πετύχει τους στόχους της η
εκπαιδευτική

ομάδα

της

NeverLand

λειτουργεί

συλλογικά,

με

ενδοσχολική

επιμόρφωση, παρακολούθηση σεμιναρίων αλλά και βιωματικών σεμιναρίων που
πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς για τους γονείς και με
συνεχή ενημέρωση, παρατήρηση, μελέτη και σκέψη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
NeverLand Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο
Διεύθυνση Λέοντος Σοφού 2 Εύοσμος

Ο παιδικός σταθμός NeverLand λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή,
από τις 07:00 π. μ. έως τις 16:30 μ. μ. και παραμένει κλειστός τις επίσημες Αργίες.
Την 26η Οκτωβρίου ( εορτασμός του Πολιούχου της πόλης )
Την 28η Οκτωβρίου
Από 24 Δεκεμβρίου έως και 26 Δεκεμβρίου
Από 31η Δεκεμβρίου έως 2η Ιανουαρίου
Τα Θεοφάνεια
Την καθαρά Δευτέρα
Την 25η Μαρτίου
Από Μεγάλη Πέμπτη έως και Δευτέρα του Πάσχα
Την 1η Μαΐου
Του Αγίου Πνεύματος
Και παραμένει κλειστός όλο τον Αύγουστο
Λειτουργούν 3 τμήματα
Α’ προνηπιακό από 2,5 έως 3 χρονών
Β’ προνηπιακό από 3 χρονών έως 4 χρονών
Γ’ νηπιαγωγείο 4 χρονών έως 5 χρονών
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NeverLand junior
Βρεφικός Σταθμός - Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο
Διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 13 Εύοσμος

Ο παιδικός σταθμός NeverLand junior λειτουργεί όλο τον χρόνο, από
Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 06:30 π. μ. έως τις 17:00 μ. μ. και παραμένει
κλειστός μόνο στις επίσημες Αργίες.
Την 26η Οκτωβρίου ( εορτασμός του Πολιούχου της πόλης )
Την 28η Οκτωβρίου
Από 24 Δεκεμβρίου έως και 26 Δεκεμβρίου
Από 31η Δεκεμβρίου έως 2η Ιανουαρίου
Τα Θεοφάνεια
Την καθαρά Δευτέρα
Την 25η Μαρτίου
Από Μεγάλη Πέμπτη έως και Δευτέρα του Πάσχα
Την 1η Μαΐου
Του Αγίου Πνεύματος
Στις 15 Αυγούστου
Στο Βρεφικό Σταθμό λειτουργούν 2 τμήματα
Α’ Βρεφικό από 1 χρονών έως 1,5 χρονών
Β’ Βρεφικό από 1,5 χρονών έως 2 χρονών
Στο Παιδικό Σταθμό λειτουργούν 3 τμήματα
Α’ μεταβρεφικό από 2 χρονών έως 2,5 χρονών
Β’ προ-προνηπιακό από 2,5 χρονών έως 3,5 χρονών
Γ’ νηπιαγωγείο 4 χρονών έως 5 χρονών
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Λειτουργικά θέματα για
NeverLand & NeverLand junior

9 Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που παρακολούθησαν τα παιδιά
καθώς και οι στόχοι που επιτεύχθηκαν μοιράζεται στους γονείς στο τέλος της
εβδομάδας (Ενδεικτικό παράδειγμα).
9 Όλο το μαθησιακό υλικό εργασιών των παιδιών, δίνεται βιβλιοδετημένο στα
παιδιά στο τέλος της σχολικής χρονιάς
9 Στα

τμήματα

του

νηπιαγωγείου

και

του

προ-προνηπιακού

τμήματος

οργανώνονται 9 επισκέψεις το χρόνο, σε εξωτερικούς χώρους, ζωολογικούς
και βοτανικούς κήπους, μουσεία, θέατρα, εκθέσεις, βιομηχανικές μονάδες και
ότι άλλο προκύψει ανάλογα με τα θέματα που πραγματευόμαστε.
9 Τα μεταβρεφικά τμήμα συμμετέχουν σε κάποιες από τις εξορμήσεις, όπου
υπάρχει η δυνατότητα.
9 Στα μεταβρεφικά τμήματα υπάρχει καθημερινή γραπτή ενημέρωση για τους
γονείς.
9 Η προσέλευση των παιδιών θα πρέπει να ολοκληρώνεται έως τις 8:45 το
αργότερο.
9 Η αποχώρηση ξεκινάει από τις 12:00 και μετά
9 Τα παιδιά απουσιάζουν από το σχολείο όταν είναι πραγματικά άρρωστα και όχι
αδικαιολόγητα για πολλές μέρες, γιατί χάνουν την επαφή με το θέματα που
ασχολούμαστε με αποτέλεσμα να μειώνεται το ενδιαφέρον τους στην ομάδα.
9 Μουσικοκινητικές δραστηριότητες, παρακολουθούν τα παρακάτω τμήματα
Β’ Βρεφικό (1 ώρα την εβδομάδα)
Α’ μεταβρεφικό (1 ώρα την εβδομάδα)
Β’ προ-προνηπιακό (2 ώρες την εβδομάδα)
Γ’ νηπιαγωγείο (2 ώρες την εβδομάδα)
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9 Θεατρική Αγωγή παρακολουθεί μόνο το τμήμα του Νηπιαγωγείου (1 ώρα την
εβδομάδα)
9 Κατά

τη

διάρκεια

της

χρονιάς

συλλέγουμε

φωτογραφίες

από

τις

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται, στη συνέχεια τις επεξεργαζόμαστε
σε μορφή video τα οποία αναρτούμε στο διαδίκτυο και δίνουμε σε DVD στα
παιδιά για ενθύμιο. Σε περίπτωση που κάποιος γονιός δεν επιθυμεί τις
συγκεκριμένες

ενέργειες

θα

πρέπει

να

μας

ενημερώσει

εγγράφως

συμπληρώνοντας μια υπεύθυνη δήλωση. Ωστόσο πρέπει να γίνει σαφές ότι
όποιο παιδί δεν φωτογραφίζεται δεν παίρνει τα αναμνηστικά DVD στο τέλος
της χρονιάς.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νηπιαγωγείο (4 έως 5 χρονών)

07:00-08:30 Προσέλευση νηπίων (08:30 χωρίζονται τα τμήματα)
08:30-09:00 Παιχνίδι στις γωνιές
09:00-09:30 (Τρίτη θεατρικό παιχνίδι - Τετάρτη και Πέμπτη μουσική προπαιδεία με
την κα Ζωή Κεσελοπούλου)
09:30-10:00

Συζήτηση

–

Ημερήσιος

Προγραμματισμός

Ενημέρωση πινάκων αναφοράς.
10:00-10:30 Πρωινό
10:30-11:15 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
11:15-11:30 Παιχνίδι στις γωνιές
11:30-12:15 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
12:15-12:30 Διάλειμμα στην αυλή
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Δραστηριοτήτων

-

12:30-13:00 Συζήτηση και Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν
13:00-13:30 Προετοιμασία – μεσημεριανό γεύμα
13:30-15:00 Ύπνος
15:00-17:00 Ελεύθερη δραστηριότητα, ομαδικά παιχνίδια και αποχώρηση νηπίων

Προ-προνήπιακο (2,5 έως 3,5 χρονών)

07:00-08:30 Προσέλευση νηπίων (08:30 χωρίζονται τα τμήματα)
08:30-09:00 Παιχνίδι στις γωνιές
09:00-09:30

Συζήτηση

–

Ημερήσιος

Προγραμματισμός

δραστηριοτήτων

-

Ενημέρωση πινάκων αναφοράς.
09:30-10:00 Πρωινό
10:00-10:30 (Τρίτη θεατρικό παιχνίδι - Τετάρτη και Πέμπτη μουσική προπαιδεία με
την κα Ζωή Κεσελοπούλου) (Δευτέρα & Παρασκευή
10:30-10:45 Παιχνίδι στις γωνιές
10:45-11:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων & σχέδια εργασίας
11:30-12:45 Διάλειμμα στην αυλή
12:45-12:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Συζήτηση και Αξιολόγηση
των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν
12:30-13:00 Προετοιμασία – μεσημεριανό γεύμα
13:00-14:30 Ύπνος
14:30-17:00 Ελεύθερη δραστηριότητα, ομαδικά παιχνίδια και αποχώρηση νηπίων
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Μεταβρεφικό (2 έως 2,5 χρονών)

07:00-08:30 Προσέλευση νηπίων (08:30 χωρίζονται τα τμήματα)
08:30-09:00 Παιχνίδι στις γωνιές
09:00-09:30 Πρωινό
09:30-10:00 1η Οργανωμένη Δραστηριότητα (συζήτηση και επικοινωνία με τους
φίλους της ομάδας)
10:00-10:15 Παιχνίδι στις γωνιές
10:15-10:45 2η Οργανωμένη Δραστηριότητα (παραμύθι ή ομαδική καλλιτεχνική
δραστηριότητα ή ψυχοκινητική δράση ή δραματοποίηση ή ατομική χειροτεχνία κ.τ.λ.
ανάλογα με το θέμα)
10:45-11:00 Διάλειμμα στην αυλή
11:00-11:30 3η Οργανωμένη δραστηριότητα (ολοκληρώνουμε το θέμα της ημέρας και
συζητάμε τις εντυπώσεις μας)
11:30-12:00 Ατομική υγιεινή και προετοιμασία για το μεσημεριανό
12:00-12:30 Μεσημεριανό γεύμα
13:00-14:30 Ύπνος
14:30-17:00 Ελεύθερη δραστηριότητα, ομαδικά παιχνίδια και αποχώρηση των
νηπίων
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
Α Παιδικά τμήματα (2 χρονών – 5 χρονών)
1) Τσαντάκι πλάτης
2) Παντοφλάκια κλειστά με πλαστικό πάτο.
3) Μία αλλαξιά (εσώρουχα, κάλτσες, φόρμα πάνω και κάτω που παραμένουν στο
ατομικό ντουλαπάκι του παιδιού στον παιδικό σταθμό)
4) Πάνες, μωρομάντιλα, και μια πετσέτα μπάνιου για τα παιδιά που δεν πηγαίνουν
τουαλέτα.
5) Μεταλλικό κατσαρολάκι με καπάκι ή πλαστικό που να κλείνουν ερμητικά και
τοποθετημένα μέσα σε σακούλα στην τσάντα
6) Οδοντόβουρτσα σε ατομική θήκη και οδοντόκρεμα
7) Το καθημερινό φαγητό (μεσημεριανό) & απογευματινό εάν το παιδί παραμένει μετά
τις 15:00
8) Καπέλο για τις ημέρες με μεγάλη ηλιοφάνεια
9) Ατομικά παγουράκια
Β Βρεφικά τμήματα
1) Τσαντάκι πλάτης
2) Παντοφλάκια ή καλτσάκια
3) Μία αλλαξιά (εσώρουχα, κάλτσες, φόρμα πάνω και κάτω που παραμένουν στο
ατομικό ντουλαπάκι του παιδιού στον παιδικό σταθμό)
4) Πάνες, μωρομάντιλα, και μια πετσέτα μπάνιου.
5) Μεταλλικό κατσαρολάκι με καπάκι ή πλαστικό που να κλείνουν ερμητικά και
τοποθετημένα μέσα σε σακούλα στην τσάντα
6) Το καθημερινό φαγητό (μεσημεριανό) & απογευματινό εάν το παιδί παραμένει μετά
τις 15:00
7) Καπέλο για τις ημέρες με μεγάλη ηλιοφάνεια
8) Ατομικά παγουράκια ή μπιμπερό για νερό.
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Όλα τα παραπάνω εφόδια πρέπει να αναγράφουν το όνομα του παιδιού και να
αντικαθίστανται αμέσως όταν επιστρέφονται. Τα προσωπικά παιχνίδια του παιδιού
αποφεύγονται στον παιδικό σταθμό χωρίς ενημέρωση ή συνεννόηση με τις
εκπαιδευτικούς, εκτός από τις περιπτώσεις που θα αξιοποιούνται σε κάποιο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της περιόδου.

ΦΑΓΗΤΟ

Το πρόγραμμα του πρωινού γεύματος είναι :
Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Μερέντα

Τυροπιτάκια

Κέικ

Τοστ

Παρασκευή
Βούτυρο με
Μέλι

Και προσφέρεται από τον Παιδικό Σταθμό.
9 Το μεσημεριανό φαγητό είναι μέριμνα της οικογένειας, εμείς αναλαμβάνουμε
το ζέσταμα και το σερβίρισμα του φαγητού στα παιδιά, ενώ το περίσσευμα
επιστρέφεται.
9 Ο παιδικός σταθμός NeverLand προσφέρει πρωινό στα παιδιά μέχρι τις 10:00
π.μ.
9 Το μεσημεριανό φαγητό είναι ευθύνη της οικογένειας.
Συστήνεται:
9 Φαγητό μαγειρεμένο σε ικανοποιητική ποσότητα σε δοχείο ερμητικά κλειστό
και μικρό μπολ με τυρί ή σαλάτα
9 Το περίσσευμα του φαγητού επιστρέφεται.
9 Τα snacks, γλυκά και γενικά ότι θεωρείται μη υγιεινή διατροφή δεν αποτελούν
πρόταση φαγητού και δεν επιτρέπονται.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
9 Στα παιδιά που εγγράφονται στον παιδικό σταθμό παρέχεται ασφάλιση
αστικής ευθύνης.
9 Όλες οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και ο
εξοπλισμός των χώρων, διέπονται από πρόσθετους όρους ασφαλείας,
πιστοποιήσεις και προδιαγραφές εγκεκριμένες από τη Διεύθυνση Κοινωνικής
Πρόνοιας, την Πολεοδομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και κάθε αρμόδιο
φορέα ελέγχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
9 Αίτηση εγγραφής και υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ( σας τα
παρέχουμε εμείς )
9 Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης του δήμου
όπου είναι γραμμένο το παιδί (όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης). Είναι
απαραίτητο το πιστοποιητικό να γράφει ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα και
αριθμό δημοτολογίου.
9 Φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων από το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού.
9 Ιατρική γνωμάτευση, όπου φαίνεται ότι το παιδί δεν έχει κάποιο παθολογικό
πρόβλημα και μπορεί να συμμετάσχει σε όλες τις δραστηριότητες.
Για τα παιδιά με ξένη υπηκοότητα θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον :
9 Άδεια παραμονής των γονέων.
9 Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο μεταφρασμένο
επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών.
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και

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
9 Τα δίδακτρα, αφορούν πενθήμερη, απασχόληση του παιδιού, για τη σχολική
χρονιά από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου και καταβάλλονται μηνιαίως
(συγκεκριμένα μέσα στις πρώτες 10 μέρες κάθε μήνα).
9 Τα δίδακτρα μας διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ώρες παραμονής του
παιδιού στο σχολείο σε καθημερινή βάση.
•

Από Δευτέρα έως Παρασκευή από το πρωί έως 12:00

•

Από Δευτέρα έως Παρασκευή από το πρωί έως 14:00

•

Από Δευτέρα έως Παρασκευή από το πρωί έως 16:00

Η πρωινή προσέλευση γίνεται από τις 06:30 έως 08:45
9 Η φοίτηση είναι συνεχόμενη από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο Σε περίπτωση
απουσίας

του

παιδιού

για

κάποιο

χρονικό

διάστημα,

τα

δίδακτρα

καταβάλλονται κανονικά.
9 Για τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο & Αύγουστο) υπάρχει δυνατότητα
επιλογής, από μέρους του γονιού για το διάστημα παραμονής του παιδιού στον
Παιδικό Σταθμό. Για τους μήνες αυτούς τα δίδακτρα υπολογίζονται ανάλογα
με τις μέρες που παρακολουθεί το παιδί.
9 Έκπτωση στα δίδακτρα 10% στο 2ο παιδί και 50% στο 3° παιδί της
οικογένειας.
9 Ο τρόπος και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των διδάκτρων ορίζονται στο
ιδιωτικό

συμφωνητικό

που

εμπεριέχεται

στην

αίτηση

εγγραφής

και

υπογράφεται μεταξύ του παιδικού σταθμού και του γονέα ή κηδεμόνα του
παιδιού.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ
9 Η χρήση του σχολικού χρεώνεται στον ενδιαφερόμενο ανά μήνα και
προπληρώνεται. Ωστόσο η χρήση του έστω και μια μέρα τον μήνα καθιστά
υποχρεωτική την πληρωμή του. Όποιος δε επιθυμεί τη χρήση λεωφορείου
οφείλει να ενημερώσει την διεύθυνση τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα. Οι
στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης του παιδιού ορίζονται στην αρχή και δεν
υπάρχουν περιθώρια αλλαγών κατά την διάρκεια της χρονιάς. Πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι κάθε αλλαγή επιβαρύνει τους υπόλοιπους που χρησιμοποιούν
το μέσο.
9 Στις επιβαρύνσεις για τη χρήση του λεωφορείου δεν παρέχεται έκπτωση.

Για την εύρυθμη λειτουργία ενός σχολείου θα πρέπει όλοι να σεβόμαστε
τους κανονισμούς λειτουργίας του, για να μπορέσουμε όλοι να αποκομίσουμε τα
οφέλη του.
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