ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΔΑΠ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ
2020-2021
Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και ο Δήμος Νέας Σμύρνης υλοποιεί για τέταρτη συνεχή
χρονιά τη δράση των «Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (ΚΔΑΠ) στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Στο Δήμο μας λειτουργούν τρία ΚΔΑΠ, το 1ο ΚΔΑΠ το οποίο στεγάζεται στο 7ο
δημοτικό σχολείο, το 2ο ΚΔΑΠ το οποίο στεγάζεται στο 12ο δημοτικό σχολείο και το
3ο ΚΔΑΠ το οποίο στεγάζεται στο 4ο δημοτικό σχολείο.
Η λειτουργία των ΚΔΑΠ για την περίοδο 2020-2021 ξεκίνησε την 1η Σεπτέμβρη και
θα λήξει στις 31 Ιουλίου, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οι 3 δομές
λειτουργούν 5 ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο 16:00 20:00, εκτός της περιόδου από τη λήξη των σχολείων έως 31 Ιουλίου, όπου το ωράριο
λειτουργίας είναι 09:00 - 13:00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των
γονιών. Σκοπός μας είναι η δημιουργική απασχόληση όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως
οικονομικής δυνατότητας, η κοινωνικοποίηση τους και η σωστή αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου τους καθώς και η εξυπηρέτηση της εργαζόμενης μητέρας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως:
εικαστικά, μουσική, παιδαγωγικά, αθλητισμός, χορός, θεατρικό παιχνίδι, βιντεοπροβολές
και επιτραπέζια παιχνίδια.
Προκειμένου να οργανώσουμε καλύτερα τα τμήματά μας παρακαλούμε όπως
προχωρήσετε στην άμεση υποβολή αιτήσεων για εγγραφή των παιδιών σας στα ΚΔΑΠ
Νέας Σμύρνης .
Οι αιτήσεις και η υποβολή δικαιολογητικών γίνονται ηλεκτρονικά στο e-mail:
nskdap123@gmail.com ή κατόπιν ραντεβού στο τμήμα Παιδείας του δήμου μας στο
τηλ.: 2132025833-983, (Ελ. Βενιζέλου 16, 5ος όροφος).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :






Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Βεβαίωση γιατρού για την κατάσταση υγείας του παιδιού
Εκκαθαριστικό Εφορίας οικονομικού έτους 2019
Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ όταν πρόκειται για άνεργους γονείς

Σημειώστε, ότι τα παιδιά μπορούν είτε να παρακολουθούν όλο το πρόγραμμα, είτε
επιλεκτικά συγκεκριμένα μαθήματα, όσες ώρες και ημέρες της εβδομάδας επιθυμούν. Οι
εγγραφές θα διαρκέσουν μέχρι 15/10/2020 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το
κόστος συμμετοχής ανά παιδί ανέρχεται σε 10 ευρώ μηνιαίως για όλες τις
δραστηριότητες του προγράμματος
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες, το πρόγραμμα κ.α. υπάρχουν στην ιστοσελίδα του
ΚΔΑΠ : www.kdapns.com

