«Πολυπολιτισμικό Κέντρο Φροντίδας Παιδιών Λευκωσίας» &
«Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές»
Σχολική Χρονιά 2020/21 - Σημαντικές Πληροφορίες
Αγαπητοί γονείς,
Σας καλωσορίζουμε στο πρόγραμμα της νέας σχολικής περιόδου και παραθέτουμε παρακάτω σημαντικές
πληροφορίες
(σύμφωνα
και
με
τους
κανονισμούς
λειτουργίας
του
κέντρου
βλ.:
http://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/mutlicultural/) που αφορούν στη
λειτουργία των προγραμμάτων κατά τη νέα Σχολική Χρονιά 2020/ 21 και παρακαλούμε θερμά όπως τις
μελετήσετε με ιδιαίτερη προσοχή. Διευκρινίζεται, ότι η λειτουργία των προγραμμάτων ισχύει στο βαθμό που
συνάδει με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα και ενδέχεται να προσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση και
ανά πάσα στιγμή τόσο με αυτά, όσο και με τις γενικές εξελίξεις που αφορούν την πανδημία. Ως εκ τούτου,
είναι πιθανό να υπάρξουν έκτακτες αλλαγές.
1. Η χρήση μάσκας από τα παιδιά είναι υποχρεωτική μόνο στο λεωφορείο.
2. Προγραμματισμός Σχολικής Χρονιάς 2020/ 21 (σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα)
• Έναρξη και λήξη μαθημάτων: 07.09.2020-16.06.2021
• Διακοπές Χριστουγέννων: 21.12-31.12.2020 (λειτουργία ολοήμερου)
• Διακοπές Πάσχα: 26.04. – 07.05.2021 (λειτουργία ολοήμερου)
• Γενικές Σχολικές Αργίες: 13.11.2020, & 11.06.2021 (λειτουργία ολοήμερου)
• Τοπικές Αργίες (Άγιος Ενορίας): κανονική λειτουργία (απόγευμα μόνο)
• Δημόσιες Αργίες : κλειστό: 1.10.2020, 28.10.2020, 24.12.2020, 25.12.2020, 1.1.2021, 6.1.2021,
15.3.2021, 25.3.2021, 1.4.2021, 30.4.21, 20.4.2021, 1.5.2021 & 21.6.2021
3.

Πρόγραμμα Σχολικής Περιόδου
Πρόγραμμα κατά τη Σχολική Περίοδο:
• 13:05-13:25 ->
Παραλαβή από το Σχολείο με Λεωφορείο (βλ. σημείο 6)
• 13:45-14:30 ->
Μεσημεριανό Γεύμα και Ξεκούραση
• 14:30-16:30 ->
Εκπαιδευτική Βοήθεια (βλ. σημείο 8))
• γύρω στις 15:30
Απογευματινό Σνακ
• 15.30-17.30 ->
Διάφορες Δραστηριότητες (βλ. σημείο 9)
• 18.00
->
Λήξη Προγράμματος

4.

Ενημέρωση Γονέων: Η ενημέρωση γίνεται ως επί τω πλείστων μέσω μηνυμάτων (cybeewebsms)
στα κινητά σας τηλέφωνα. Στέλνονται επίσης ηλεκτρονικά μηνύματα ή και έντυπες ανακοινώσεις.

5.

Επικοινωνία με Υπεύθυνες Συνοδούς Ομάδων/ Δασκάλες /Τηλέφωνα Προγραμμάτων:
Αριθμός
Τηλεφώνου

Υπεύθυνη Συνοδός

96481429

Μαρίνα
Γιάγκου/
Γιώτα Παπαγεωργίου

Ωράριο
Λειτουργίας
Τηλεφώνου
12.30μμ.6.00μμ.

Διαδρομή λεωφορείου
Ελένειο, Λυκαβητός, Παλλ/σσα Β΄& Γ’

Γιώργος Γιάγκου,
12.30μμ.Καϊμακλί Γ΄, Α΄, Παλλ/σα Α΄ & Άγιος
Μαρία Αντωνίου
4.30μμ.
Αντώνιος
Παρακαλούμε θερμά, όπως κάνετε χρήση των τηλεφώνων μόνο για σημαντικά θέματα όπως
για σκοπούς παραλαβής, καθώς και ενημέρωσης σε περίπτωση απουσίας του παιδιού!

99148796

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ,
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ

6.

Παραλαβή των παιδιών από τα σχολεία (2 λεωφορεία): Η Παραλαβή γίνεται μεταξύ 1:05-1:25μμ.
Τα παιδιά θα πρέπει να ενημερωθούν ούτως ώστε να βρίσκονται στο χώρο παραλαβής αμέσως μετά
τη λήξη των μαθημάτων και να επιβιβάζονται στο λεωφορείο οπωσδήποτε μόνο στην παρουσία της
συνοδού. Σε περίπτωση απουσίας παιδιού, θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερώνονται έγκαιρα οι
Υπεύθυνες Συνοδοί.

7.

Παραλαβή Παιδιών από το Κέντρο: Η παραλαβή των παιδιών θα πρέπει να γίνεται στις εισόδους
του κτιρίου, το αργότερο μέχρι τις 6:00μμ. που κλείνει το πρόγραμμα. Η μπροστινή είσοδος του κτιρίου
θα κλείνει στις 3:00μμ. Από τις 3:00μμ μέχρι και τις 6:00μμ, η παραλαβή των παιδιών θα πρέπει να
γίνεται στην πίσω είσοδο του κτιρίου. Σε περίπτωση που παρατηρείται κατ’ επανάληψη καθυστέρηση
κατά τη παραλαβή, θα διακόπτεται με γραπτή ενημέρωση η παροχή υπηρεσιών. Επίσης: Δεν
επιτρέπεται τα παιδιά να εγκαταλείπουν το κτίριο δίχως την παρουσία εξουσιοδοτημένου ατόμου.

8.

Εκπαιδευτική Βοήθεια: Διευκρινίζουμε ότι εκπαιδευτική βοήθεια σημαίνει καθοδήγηση και στήριξη
ούτως ώστε τα παιδιά μόνα τους, να διεκπεραιώνουν τις σχολικές εργασίες τους και ακολούθως να
ελέγχονται από τις δασκάλες (νοουμένου ότι τελειώνουν εντός του καθορισμένου χρόνου). Η
εκπαιδευτική βοήθεια δεν αρκεί και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες ιδιαίτερων αδυναμιών
ή και μαθησιακών δυσκολιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνουμε όπως αποτείνεστε στο
Συμβουλευτικό Κέντρο του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας για αξιολόγηση και στήριξη
(22797870).

9.

Δραστηριότητες Απογεύματος: Στα παιδιά προσφέρονται στα πλαίσια του προγράμματος
«Ανοιχτού Σχολείου» του ΠΔΚΛ διάφορες δραστηριότητες στον χώρο των προγραμμάτων μας. Το
σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αργότερα (εάν θα το επιτρέπουν οι συνθήκες).

10. Πληρωμή Κόστους Συμμετοχής**: Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα «Π.Κ.Φ.Π.Λ.»
προπληρώνεται πρώτη βδομάδα του μήνα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, είτε με μετρητά/
επιταγή: τα οποία δίνονται στις Υπεύθυνες Συνοδούς/ Δασκάλες, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο
αναγράφεται το ποσό και το όνομα του παιδιού (με τον ίδιο τρόπο επιστρέφεται την επόμενη μέρα
απόδειξη είσπραξης), είτε με έμβασμα στον λογαριασμό του ΠΔΚΛ (Τράπεζα Κύπρου, ΙΒΑΝ:
CY09002001950000357033670031), αναγράφοντας το πρόγραμμα και το όνομα του παιδιού.
Με κριτήρια προτεραιότητας*
(ισχύουν για σχολική περίοδο
και καλοκαίρι)
1 παιδί -> € 100,- / μήνα
2 παιδιά -> € 150,- / μήνα
3 παιδιά -> € 200,-/ μήνα

Χωρίς ειδικά κριτήρια
Σχολική Περίοδος
1 παιδί -> € 150,- / μήνα
2 παιδιά -> € 230,- / μήνα
3 παιδιά -> € 300,-/ μήνα

*βλ. κανονισμούς λειτουργίας
** δεν ισχύει για τα παιδιά που συμμετέχουν στα «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές»

11. Κατάσταση Υγείας Παιδιών /Χορήγηση Φαρμάκων: Παιδιά με πυρετό (η μέτρηση της
θερμοκρασίας θα γίνεται πριν την είσοδο στο λεωφορείο), βήχα ή άλλα έντονα συμπτώματα δεν θα
γίνονται αποδεκτά στο πρόγραμμα και θα ενημερώνονται οι γονείς τους για να τα παραλάβουν. Σε
περίπτωση ανάπτυξης τέτοιων συμπτωμάτων μετά την μεταφορά τους στο κέντρο, θα
απομονώνονται μέχρι την παραλαβή από τους γονείς. Επίσης, στις περιπτώσεις παιδικών
ασθενειών, τα παιδιά πρέπει να περιορίζονται στο σπίτι έως ότου υπάρχει η βεβαιότητα ότι δε
διατρέχει ο παραμικρός κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας ή ίωσης στα υπόλοιπα παιδιά του
προγράμματος, αλλά και το προσωπικό. Απαγορεύεται η μεταφορά φαρμάκων στο κέντρο και η
χορήγηση τους από το προσωπικό.
12.

Επικοινωνία με λειτουργό: Η λειτουργός του προγράμματος (Κατερίνα Χαραλάμπους Μορέ) είναι
στη διάθεση σας τηλεφωνικώς, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8.30 πμ. – 3.00 μμ., στο 22797850/
22797856 (σε περίπτωση απουσίας παρακαλείστε όπως αφήνετε μήνυμα στον τηλεφωνητή) ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (katerina.more@nicosiamunicipality.org.cy).

Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
3/9/2020
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ,
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ

