
 

 
 

  
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ – 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  «ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ» ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             

1)   Πιστοποιητικό γέννησης (για σχολική χρήση) 

2)   Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, της σελίδας που αφορά στους 

εμβολιασμούς. Η φωτοτυπία θα πρέπει να ανανεώνεται, κάθε φορά που το παιδί κάνει νέο ή 
επαναληπτικό εμβόλιο. 

3)   Ιατρική γνωμάτευση από παιδίατρο για την κλινική υγεία του παιδιού        

  

Παρακαλούνται  οι  γονείς/κηδεμόνες των παιδιών να φροντίζουν για την έγκαιρη προσκόμιση 
των παραπάνω δικαιολογητικών. 

 

Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ 

Αγαπητοί γονείς, 

σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση των παιδιών 
σας. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις και 
παρατηρήσεις. 

Παρακάτω υπάρχει μία λίστα από είδη, ανά τμήμα φοίτησης, τα οποία το κάθε παιδί πρέπει 
να φέρει μαζί του, μετά την εγγραφή του στο «ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ». 

  

 ΤΜΗΜΑ  ΜΙΚΡΩΝ  ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ 

  

α.  ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

1. Παντοφλάκια 
2. Μια αλλαξιά ρούχα, εσώρουχα και κάλτσες 
3. Ποδιά εικαστικών με μακριά μανίκια 

  

β.  ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

http://www.polyhromo.gr/
http://www.polyhromo.gr/


 

1. Πιζάμες (εάν θα κοιμάται το μεσημέρι) 

  

γ. ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΤΟΥ 

1. Παγουρίνο για νερό (αποφύγετε τα μπουκάλια με καπάκι, γιατί υπάρχει κίνδυνος 
πνιγμονής) 

2. Ένα φρούτο επιλογής σας, ως κολατσιό(δεκατιανό) 
3. Φαγητό για το μεσημεριανό του γεύμα (σε δοχείο κατάλληλο  για φούρνο 

μικροκυμάτων), καθώς και τα συνοδευτικά προαιρετικά (π.χ. σαλάτα, τυρί κλπ), σε 
διαφορετικό δοχείο 

4. Πάνες (εάν δεν έχει καθαρίσει) 
5. Πετσέτα για το πλύσιμο του σώματος μετά τις κενώσεις (εάν φοράει πάνα) 

  

 ΤΜΗΜΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΝΗΠΙΑ – ΠΡΟΝΗΠΙΑ) 

  

α.  ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

1. Παντοφλάκια 
2. Ποδιά εικαστικών με μακριά μανίκια 

  

β.  ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΤΟΥ 

1. Παγουρίνο για νερό 
2. Κολατσιό (δεκατιανό) επιλογής σας 
3. Πετσέτα φαγητού 
4. Φαγητό για το μεσημεριανό του γεύμα (σε δοχείο κατάλληλο για φούρνο 

μικροκυμάτων), καθώς και τα συνοδευτικά προαιρετικά (π.χ. σαλάτα, τυρί κλπ) σε 
διαφορετικό δοχείο 

5. Μία αλλαξιά ρούχα, εσώρουχα και κάλτσες (σε σακούλα μέσα στην τσάντα ή σε 
διαφορετική θήκη από αυτήν του φαγητού) 

  

 ΒΡΕΦΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ 

 

α.  ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

1. Πάνες 
2. Μωρομάντηλα 
3. Ποδίτσα για το τάισμα 
4. Παντοφλάκια 
5. Μία αλλαξιά ρούχα, εσώρουχα και κάλτσες 

  



 

β.  ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

1. Πετσέτα για το πλύσιμο του σώματος μετά τις κενώσεις 
2. Πιζάμες 

  

γ.  ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΤΟΥ 

1. Παγουρίνο ή μπιμπερό για νερό 
2. Πιπίλα (αν παίρνει) 
3. Πιαστράκι πιπίλας 
4. Φρούτα (την ποσότητα για την καθημερινή του σίτιση) 
5. Φαγητό για το μεσημβρινό του γεύμα (σε δοχείο κατάλληλο για φούρνο 

μικροκυμάτων) 
6. Σνακ ή επιπλέον γεύματα (μόνο μετά από συνεννόηση με τις βρεφοκόμους) 

 

 


