
Δημιοσργική Απαστόληση 2016 Δήμοσ Λσκόβρσσης-Πεύκης       
 
 

ΟΔΗΓΙΕ - ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ, ΠΡΟ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ, 
ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕ. 
 

Παρακαλούμε τα παιδιϊ και τουσ κηδεμόνεσ τουσ, να φροντύζουν για την τόρηςη των 
παρακϊτω χρονοδιαγραμμϊτων, κανόνων υγιεινόσ και αςφϊλειασ: 

 
-Η παρϊδοςη των παιδιών θα γύνεται απαραύτητα με την ταυτότητα του προγρϊμματοσ 
ςτο 2ο Δημοτικό χολείο Πεύκησ 7:30 – 8:30 (οδ. Ρ. Υεραύου & Κουντουριώτου 17) και 
η παραλαβό απαραύτητα με υπογραφό ολογρϊφωσ και επύδειξη αςτυνομικόσ ταυτότητασ 
του προςώπου που θα μασ ϋχετε υποδεύξει 13:30 – 16:00. 
Σα παιδιϊ που θα καταφθϊνουν ςτο 2ο Δημοτικό χολεύο Πεύκησ μετϊ τισ 8:50΄ θα εύναι 
ΑΔΤΝΑΣΟΝ ΝΑ ΤΜΜΕΣΕΦΟΤΝ ςτα προγρϊμματα κολύμβηςησ, γηπϋδων και εκδρομών. 
ε αυτό την περύπτωςη θα παραμϋνουν και θα απαςχολούνται ςτο 2ο Δημοτικό χολεύο 
Πεύκησ. 
 
-Σα παιδιϊ θα πρϋπει να ϋχουν πάντα ΜΑΖΙ ΣΟΤ ΣΟ ΚΑΠΕΛΟ ΣΟΤ, να εύναι ντυμϋνα 
με ανοιχτόχρωμα μπλουζϊκια, να φορούν άνετα αθλητικά ΚΛΕΙΣΑ παπούτςια και να 
ϋχουν ϋνα μπουκϊλι ό παγουρϊκι με νερό και αντηλιακό. Καλό θα όταν να ϋχουν και 
δεύτερη αλλαξιϊ ρούχων ςτο ςακύδιό τουσ. Για πρακτικούσ λόγουσ, γρϊψτε μϋςα από το 
καπελϊκι και το μπλουζϊκι των παιδιών τα αρχικϊ τουσ. 
 
-Όλεσ οι μετακινόςεισ με τα πόδια θα γύνονται απαραύτητα ςε δυϊδεσ. τισ μετακινόςεισ 
με λεωφορεύο η χρόςη ζώνησ αςφαλεύασ εύναι πϊντα υποχρεωτικό. υμβουλεύετε τα 
παιδιϊ να ςυμμορφώνονται με τισ οδηγύεσ των υπεύθυνων του προγρϊμματοσ. 
 
-Σο πρόγραμμα των δραςτηριοτότων επιδιώκουμε να εύναι δομημϋνο ϋτςι, ώςτε τα 
παιδιϊ να παραμϋνουν εκτεθειμϋνα ςτον όλιο ϋωσ μύα διδακτικό ώρα, αλλϊ θα πρϋπει να 
τα ςυμβουλεύετε να αποφεύγουν, όςο εύναι δυνατόν, την ϊςκοπη ϋκθεςη ςτον όλιο. 
 
-Σα ηλεκτρονικϊ παιγνύδια καλό θα όταν να αποφεύγονται, αλλϊ επιτρϋπονται ΜΟΝΟΝ 
κατϊ τη διϊρκεια τησ φύλαξησ μετϊ τισ 13:30 και δεν ευθυνόμαςτε για τυχόν απώλεια 
τουσ. 
 
-Σα ενδιϊμεςα γεύματα, θα πρϋπει να αποτελούνται από τροφϋσ που δεν αλλοιώνονται 
από τισ υψηλϋσ θερμοκραςύεσ, να εύναι μικρϊ και εύπεπτα. Κατϊ τη διϊρκεια των 
μαθημϊτων απαγορεύεται το μϊςημα τςύχλασ επειδό εύναι επικύνδυνο. 
 
-Παρακαλούμε να λαμβϊνετε υπόψη ςασ πωσ παρϊ τισ προςπϊθειϋσ μασ να γύνεται πϊντα 
η παρϊδοςη των παιδιών από τισ 13:30, ενδϋχεται να υπϊρξουν μικρϋσ καθυςτερόςεισ, 
λόγω τησ κύνηςησ που μπορεύ να ςυναντόςουν τα λεωφορεύα. 
 
*Παρακαλούμε την προςοχό ςασ για τη ςχολαςτικό τόρηςη των οδηγιών, με μοναδικό 
ςκοπό την αποφυγό ατυχημϊτων και την ομαλό λειτουργύα του προγρϊμματοσ. 

 
 

 
      Οι διοργανωτέσ του Προγράμματοσ εύχονται ςτα παιδιά μία   

αςφαλή, δημιουργική και ευχάριςτη «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ» ! 


