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ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προσπαθήσαμε και φέτος η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού του Κέντρου
Προσχολικής Αγωγής για το 2010 να είναι συμμετοχική με την έννοια της συμβολής με
προτάσεις και ιδέες όλων των ενδιαφερομένων (γονείς, προσωπικό). Η διαδικασία
υλοποιείται με συζητήσεις που γίνονται με γονείς στις επισκέψεις μας στους σταθμούς, με
γραπτές εισηγήσεις των Δ.Σ. των γονέων και κηδεμόνων των τμημάτων, αλλά και
προτάσεις – απόψεις μεμονωμένων γονέων που μας έρχονται προφορικά και γραπτά.
Επίσης υπάρχουν προτάσεις – απόψεις των διευθυντριών των τμημάτων, όπως αυτές
προκύπτουν από τις μεταξύ μας συναντήσεις μεμονωμένα, αλλά και ομαδικά σε
καθιερωμένες τακτικά συναντήσεις μας. Είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία για εμάς και
προσπαθούμε πραγματικά, πέρα από τις λειτουργικές – ανελαστικές μας δαπάνες, να
κατευθύνουμε σημαντικά κονδύλια του Προϋπολογισμού μας στις προτεραιότητες έργων,
δράσεων και εκδηλώσεων που μας προτείνονται. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί
ενσωματώνουμε στον προϋπολογισμό μας τις περισσότερες των προτάσεων...

ΝΕΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Στις 23 Νοεμβρίου ξεκίνησε η λειτουργία των δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον Ε’
σταθμό μας (Τυρολόης & Τραπεζούντος). Ο χώρος που δημιουργήθηκε για τα 30 βρεφάκια
είναι πανέμορφος, με όμορφα χρώματα, εξαιρετικά λειτουργικός για μικρές ηλικίες,
εξοπλίστηκε με ότι πιο σύγχρονο και ασφαλές υπάρχει σήμερα στην αγορά. Στελεχώθηκε
από υπεύθυνες πτυχιούχες βρεφοκόμους και ήδη προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μικρά
παιδιά δημοτών μας. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ανάπτυξης του Κέντρου μας ώστε να
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προσφέρουμε φιλοξενία και εκπαίδευση σε όλο και περισσότερα παιδάκια, δίνοντας λύση
στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες σε σχέση με το ζήτημα
αυτό.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΩΝ

Από τον Ιούλιο του 2009 προχωρήσαμε στη διαμόρφωση των αύλειων χώρων του Α, Γ και Ε
σταθμού μας. Η παρέμβασή μας ήταν να στρωθούν οι αυλές με πλαστικό δάπεδο, ειδικό για
παιδικές χαρές, με μαλακό υλικό για την προστασία των παιδιών, με όλες τις απαιτούμενες
προδιαγραφές. Επιλέγουμε κυρίως κινητά παιχνίδια αυλής για μεγαλύτερη ασφάλεια των
παιδιών και μεγαλύτερη λειτουργικότητα.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΣ

Στόχος μας είναι η συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση. Είμαστε καθημερινά κοντά σας,
στους σταθμούς ή στο Κέντρο, για οποιαδήποτε συζήτηση. Ζητάμε τη συμμετοχή, τις
προτάσεις και ιδέες σας για να γίνουμε καλύτεροι. Η εφημεριδούλα μας, «ΤΑ
ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ», έχει στόχο να προβάλλει τη δουλειά που γίνεται στα τμήματά μας και με
μεράκι, όρεξη και αγάπη αγκαλιάζεται και στήνεται από το εκπαιδευτικό μας προσωπικό.
Τους ευχαριστούμε πολύ.
Το Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής σας εύχονται Καλές Γιορτές
και σας περιμένουν στη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, ώρα
10.30 – 1.30 π.μ. στο Κλειστό Γήπεδο Αρτάκης.
Σας ευχαριστούμε γιατί είσαστε παρόντες, όπου σας καλούμε. Σας ευχαριστούμε για τη
συμμετοχή σας και τη συνεργασία σας σε όλα τα ζητήματα που δημιουργούνται. Μας δίνετε
δύναμη να συνεχίσουμε
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