
παιδικός σταθµός

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 
ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ...
Εδώ και 11 χρόνια ο παιδικός σταθμός μας ΣΝΟΥΠΥ λειτουργεί στην περιοχή του 
Παγκρατίου σε μία ήσυχη γειτονιά. Ο χώρος οικογενειακός, γεμάτος ζεστασιά αλλά 
μικρός. Η δουλειά μας και η έννοια μας είναι η σωστή ανάπτυξη των παιδιών σε όλους 
τους τομείς, η ένταξη τους στην κοινωνική ομάδα του σχολείου που είναι η μικρογραφία 
της κοινωνίας μας, αλλά πάνω απ’όλα είναι η αγάπη μας για τα παιδιά.
Ψάχνοντας χρόνια να βρούμε ένα πιο κατάλληλο χώρο, τελικά τον βρήκαμε φέτος και 
μεταστεγαζόμαστε.
Το καινούργιο οίκημα βρίσκεται στην οδό Ευφρονίου 11 και είναι αυτό που θέλαμε για να 
στεγάσουμε μέσα το έργο μας και την αγάπη μας για τα παιδιά.
Κάτω από αυστηρούς ελέγχους φτιάχνεται ένα φρούριο για την ασφάλεια των παιδιών 
με όψη παραμυθένια. ασφάλεια και θα απογειώσει το παιδαγωγικό μας έργο.

Προσωπικό...
Το προσωπικό του ΣΝΟΥΠΥ είναι πτυχιούχοι βρεφοκόμοι και νηπιαγωγοί που έχουν 
πείρα και αγάπη για το αντικείμενο της δουλειάς τους, τα παιδιά σας. Τα παιδιά 
χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία τους για να μπορούν να δουλεύονται 
σωστά σε όλους τους τομείς.

Πρόληψη, Υγεία & Ασφάλεια... 
Κάθε δεύτερη εβδομάδα επισκέπτεται το σχολείο μας η παιδίατρος για να εξετάσει τα 
παιδιά και αποστέλλει στους γονείς ενημερωτικό φυλλάδιο με τις υποδείξεις της. Αν ένα 
παιδί αρρωστήσει στο σχολείο, ενημερώνουμε το γονέα ώστε να μας καθοδηγήσει για το 
αντιπυρετικό που θα δοθεί μέχρι να παραλάβει το παιδί από το σχολείο.
 
Ο παιδικός σταθμός συνεργάζεται επίσης με έμπειρο Εργοθεραπευτή, ο οποίος και 
καλείται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Δεν δεχόμαστε άρρωστα παιδιά για να αποφύγουμε την εξάπλωση των ιώσεων. Αν ένα 
παιδί έχει αναρρώσει και συνεχίζει αγωγή, μπορεί να έρχεται στο σχολείο και η αγωγή 
να δίνεται από εμάς.

Αν κάποιο παιδί χτυπήσει (π.χ. στον κήπο), υπάρχει πλήρες φαρμακείο για την παροχή 
πρώτων βοηθειών. Τα παιδιά έχουν ασφαλιστική κάλυψη κατά τη μεταφορά τους στο 
σχολείο καθώς και μέσα σε αυτό.



Διαιτολόγιο... 
Το διαιτολόγιο βγαίνει κάθε μήνα, στέλνεται στους γονείς και είναι εγκεκριμένο από την 
παιδίατρο του σχολείου. Βασίζεται στην πυραμίδα της ορθής διατροφής. Όλα είναι 
φρέσκα, εκτός από το ψάρι που είναι κατεψυγμένο. Στο ‘ΣΝΟΥΠΥ’ παρέχεται ΠΡΩΙΝΟ - 
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ και ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ για τα παιδιά που φεύγουν μετά τις 15:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...
Σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, φιλίας, συνεργασίας, ασφάλειας και αγάπης που 
εγγυάται την πνευματική, σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού, το παιδαγωγικό 
πρόγραμμα είναι πλούσιο και εξελίσσει την προσωπικότητα του παιδιού.
 
Το πρόγραμμα της τάξης φτιάχνεται ανάλογα την ενότητα που δουλεύουμε την εκάστοτε 
περίοδο και αναπτύσσεται μέσα από όλους τους τομείς εκπαίδευσης για να γίνει 
κατανοητό από τα παιδιά.
 

Οπτικοακουστικά μέσα...
 
Μέσα από ένα πλούσιο αρχείο video, τα παιδιά έρχονται πιο κοντά στο θέμα που 
δουλεύουμε.
 

Γνωστικός Τομέας...
  
Η παιδαγωγός κάνει ανάλυση του θέματος που δουλεύεται κάθε φορά μιλώντας γι’αυτό 
εκτενέστερα.
 

Θεατρικό Παιχνίδι...
 
Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι τα παιδιά γίνονται τα ίδια το θέμα που αναπτύσσουμε. 
Χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα δραματοποίησης π.χ. ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και 
φτάνοντας το θέμα στις δικές τους βάσεις με την υπέρμετρη φαντασία τους.
 

Κουκλοθέατρο...
 
Το κουκλοθέατρο υπάρχει στην καθημερινότητα του σχολείου αναπτύσσοντας τις 
εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες.
 

Εκδρομές...
 
Μια φορά τον μήνα τα παιδιά επισκέπτονται μουσικούς χώρους, θέατρα, 
επαγγελματικούς χώρους ανάλογα με την ηλικία τους. Μαθαίνουν να έχουν τρόπους 
στους χώρους που επισκέπτονται και έρχονται σε επαφή με τον έξω κόσμο.



Επιπρόσθετα Προγράμματα
 

+ Εικαστικά...  
Στο τέλος κάθε ενότητας τα παιδιά καλούνται να κάνουν τη δική τους χειροτεχνία με 
πληθώρα υλικών και εξασκώντας τη λεπτή κινητικότητα τους.

+ Αγγλικά... 
Στο παιδικό σταθμό έρχεται δασκάλα αγγλικών που είναι Αγγλίδα και εισάγει τα παιδιά 
στο χώρο της ξένης γλώσσας.
 

+ Μουσικοκινητική... 
Μια φορά την εβδομάδα έρχεται η δασκάλα της μουσικοκινητικής από τις Σχολές 
Κονταξάκη βοηθώντας τα παιδιά να εναρμονιστούν με το σώμα τους.
 

+ Μουσική Αγωγή... 
Καταξιωμένη νηπιαγωγός, αριστούχος του Ωδείου Αθηνών φέρνει τα παιδιά σε επαφή 
με μουσικά παραμύθια κάνοντας μουσικά δρώμενα. Επίσης η ίδια δασκάλα διδάσκει 
αρμόνιο στα παιδιά του προνήπιου και του νηπιαγωγείου.

+ Προετοιμασία για δημοτικό.. 
Μετά από πείρα τόσων χρόνων με την εξειδικευμένη δουλειά που γίνεται από την ηλικία 
των τριών ετών και εντείνοντας τη στη τάξη του νηπιαγωγείου τα παιδιά πηγαίνουν 
πλήρως προετοιμασμένα στο Δημοτικό.
Η παιδαγωγική αυτή δουλειά γίνεται με βιβλία που παρέχει ο σταθμός στα παιδιά.

ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΑΣ...
Στον παιδικό σταθμό Σνούπυ διοργανώνουμε εκδηλώσεις για κάθε ξεχωριστή εορτή και 
επέτειο του έτους...
 
• Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή στον χώρο του σχολείου.
• Οι γιορτές της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου. 
• Η αποκριάτικη γιορτή. 
• Και η μεγάλη μας καλοκαιρινή γιορτή που γίνεται στο θέατρο Ν. Ελβετία, μαζί με την 
  "αποφοίτηση" των μεγαλυτέρων μας παιδιών.

Επίσης γίνονται  εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλίες από το μουσικό τμήμα και 
γυμναστικές επιδείξεις.
 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ...
 
 O παιδικός σταθμός ΣΝΟΥΠΥ μετά από 11 χρόνια στην περιοχή του Παγκρατίου, 
μετεστεγάζεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο στην ίδια περιοχή. Το κτίριο είναι 350 
τετραγωνικά μέτρα με εξωτερικούς χώρους 200 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό που πάντα 
ονειρευόμασταν ήταν ένας χώρος ζεστός, οικείος, με οικογενειακό περιβάλλον που θα 
κάνει τα παιδιά να νοιώσουν ασφάλεια και θα απογειώσει το παιδαγωγικό μας έργο.

Η Λειτουργία του Σταθμού μας...
 
Ο ‘ΣΝΟΥΠΥ’ ανοίγει κάθε μέρα στις 7:00 και κλείνει στις 17:00. Οι γονείς έχουν τη 
δυνατότητα να φέρνουν τα παιδιά τους οι ίδιοι στο σχολείο και να τα παίρνουν το 
απόγευμα. Υπάρχει όμως και σχολικό όπου μετά από συνεννόηση για το ωράριο 
περνάει από το σπίτι και παραλαμβάνει το παιδί. Μέσα στο σχολικό είναι πάντα και μια 
συνοδός (δασκάλα) για να εξυπηρετεί τα παιδιά. Τα παιδιά μετά την επιστροφή τους από 
το σχολείο παραλαμβάνονται μόνο από τους γονείς τους ή το πρόσωπο που μας έχουν 
υποδείξει και σε κανέναν άλλο όποιος και να είναι αυτός. Αν οι γονείς θελήσουν να 
παραλάβει το παιδί τους ένα άγνωστο σε εμάς πρόσωπο θα πρέπει να έχουν πάρει 
τηλέφωνο στο σχολείο να ενημερώσουν για τα στοιχεία του ανθρώπου και αυτός στη 
συνέχεια να κρατάει ταυτότητα.
Παρακαλούμε αυτούς που χρησιμοποιούν σχολικό να είναι συνεπείς στο ωράριο που 
έχει κανονιστεί.
Το σχολείο μας είναι κλειστό:

• Όλο τον Αύγουστο.
• Την εβδομάδα ανάμεσα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
• Των Φώτων.
• Το Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη έως και Τρίτη του Πάσχα.
• 28η Οκτωβρίου - 25η Μαρτίου - Καθαρά Δευτέρα -
   Πρωτομαγιά & του Αγίου Πνεύματος.

Ενημέρωση Γονέων...
 
Οι συγκεντρώσεις γονέων γίνονται μια φορά το δίμηνο, ώστε οι γονείς να μπορούν να 
ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους. Η καθημερινή ενημέρωση γίνεται μέσω 
των ενημερωτικών φυλλαδίων που βρίσκονται κάθε μέρα στην τσάντα των παιδιών.

Δικαιολογητικά Εγγραφής...  
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Μια φωτοτυπία των εμβολίων
• Βεβαίωση από την παιδίατρο ότι το παιδί μπορεί να φοιτήσει σε παιδικό σταθμό.

Κάθε μέρα το παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του μια τσάντα με μια πλήρη 
αλλαξιά(μπλούζα-παντελόνι-εσώρουχα-κάλτσες). Αν φοράει πάνα, θα πρέπει να έχει τις 
πάνες της ημέρας με μωρομάντηλα και την κρέμα συγκάματος του. Καλό θα ήταν σε 
κάποιο σημείο της τσάντας και του μπουφάν να γράφεται το όνομα του παιδιού.



Δίδακτρα...
 
Τα δίδακτρα του σταθμού είναι ετήσια. Καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα 
και πρέπει να έχουν πληρωθεί έως τον Ιούνιο. Εάν το παιδί διακόψει για κάποιο 
διάστημα μέσα στο χρόνο τα δίδακτρα πληρώνονται κανονικά.

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ...

Τηλέφωνο: +30 210.7010512
Διεύθυνση: Ευφρονίου 11, Παγκράτι, Αθήνα τ.κ.: 116 34 (Πλησίον Χίλτον)
E-Mail: snoupykids@gmail.com
Site: www.snoupy.com
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