ΑΙΤΗΣΗ
Του συλλόγου εργαζομένων του ΠΓΝΙ

Προς
Α/θμια εκπαίδευση Ιωαννίνων
Ημερ.:
Αρ.Πρωτ.:

Θέμα: Πρόωρη αποχώρηση των νηπίων τέκνων των εργαζόμενων γονέων στο ΠΓΝΙ
από το 31ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων που στεγάζεται σε εγκαταστάσεις του ΠΓΝΙ.
Το 31ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν στα
άλλα νηπιαγωγεία:
 Δεν είναι «νηπιαγωγείο της γειτονιάς». Δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει
κυρίως τις ανάγκες των εργαζόμενων του ΠΓΝΙ. Γι’ αυτό απαιτείται
βεβαίωση εργασίας γονέα από το νοσοκομείο για να είναι βέβαιη η εγγραφή
του παιδιού.
 Στεγάζεται σε χώρους του ΠΓΝΙ. Η συντήρηση-καθαριότητα και χρηματική
υποστήριξη του νηπιαγωγείου γίνεται από την διοίκηση και τον σύλλογο
εργαζομένων του ΠΓΝΙ. Δεν επιβαρύνει καθόλου τον δημοτικό
προϋπολογισμό παιδείας του Δήμου Ιωαννιτών.
 Όλοι οι γονείς των νηπίων είναι εργαζόμενοι στο ΠΓΝΙ. Φέρνουν το παιδί
τους όταν έρχονται στην εργασία τους το πρωί και επιθυμούν να το παίρνουν
όταν τελειώνει η εργασία τους το μεσημέρι. Αυτός άλλωστε ήταν και ο
σκοπός δημιουργίας του νηπιαγωγείου εντός του ΠΓΝΙ.
 Το πρωινό ωράριο εργασίας των εργαζομένων του ΠΓΝΙ τελειώνει στις 15:00.
Οι γονείς είναι εργαζόμενοι στο ΠΓΝΙ με κυλιόμενα ωράρια (πρωί – νύχτα)
και δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουν στις 16:00 για να παραλάβουν τα νήπια.
Κάποιος που εργάζεται πρωί και νύχτα είναι αναγκαίο να ξεκουραστεί το
μεσημέρι. Ούτε στις 13:15 που τελειώνει το πρωινό ωράριο του νηπιαγωγείου
μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους μιας και ακόμα βρίσκονται στην
εργασία τους.
 Αρκετά από τα νήπια είναι παιδιά πολύτεκνων οικογενειών αλλά και
μονογονεϊκών οικογενειών.
Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να υπάρχει η δυνατότητα, για όσους γονείς
το επιθυμούν, αποχώρησης των παιδιών τους από το νηπιαγωγείο από 14:45 έως
15:00.
Ακολουθούν οι υπογραφές και οι προσωπικοί λόγοι των γονέων των νηπίων που
επιθυμούν την αποχώρηση των τέκνων τους από 14:45 έως 15:00.
Ευελπιστούμε στην κατανόηση σας για την επίλυση του θέματος.
Για το
Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Φλούδας Γεώργιος

Ο Γραμματέας

Σαφαρίκας Λεωνίδας

