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Αγαπητοί γονείς & Κηδεμόνες,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών Αλίμου και σας ευχόμαστε κι αυτή η χρονιά να είναι παραγωγική κι εποικοδομητική για
όλους και κυρίως για τα παιδιά μας.
Για την ομαλή λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και για την καλή συνεργασία μας, σας
παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να εφαρμόσετε τους παρακάτω όρους φιλοξενίας:


Τα παιδιά που εγγράφονται στους παιδικούς μας Σταθμούς μπορούν να φιλοξενούνται σε αυτόν μέχρι την
εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο, εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις.



Η προσέλευση των παιδιών στο Σταθμό ορίζεται από τις 7.00 έως τις 8.45 αυστηρά , και πρέπει να
παραδίνονται στις παιδαγωγούς από τις οποίες και θα τα παραλαμβάνουν. Μετά την ώρα αυτή δεν θα
γίνονται δεκτά.



Η αποχώρηση αρχίζει μετά το μεσημεριανό φαγητό δηλ. στις 13.30 έως τις 15.30 το αργότερο. Η
καθυστέρηση προσέλευσης και αναχώρησης των παιδιών στο Σταθμό δημιουργεί προβλήματα
παιδαγωγικά και λειτουργικά.



Τα παιδιά είναι δυνατόν να παραδίνονται και να παραλαμβάνονται εκτός από τους γονείς και από άλλο
πρόσωπο, με πλήρη ενηλικίωση που υποδεικνύεται με γραπτή υπεύθυνη δήλωση των γονέων.



Δεν δεχόμαστε άρρωστα παιδιά στο Σταθμό και όταν το παιδί αρρωστήσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του Σταθμού, ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς του, οι οποίοι πρέπει άμεσα να απαντούν στις τηλεφωνικές μας
κλήσεις και να το παραλαμβάνουν. Το παιδί παραμένει εκτός Σταθμού ως την πλήρη ανάρρωσή του. Η
επιστροφή του πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση του θεράποντος Παιδιάτρου στην οποία
θα αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε και ότι αποκαταστάθηκε η υγεία του. Σε περίπτωση λοιμώδους
νοσήματος, οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τον Παιδικό Σταθμό και να προσκομίσουν
και την ιατρική γνωμάτευση.



Δεν δίνουμε αντιβιοτικά ή άλλο φάρμακο στον Παιδικό σταθμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ώστε να το
χορηγείτε στο σπίτι.
Χορηγούμε μόνο αντιπυρετικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.




Όταν λούζετε το παιδί σας φροντίστε να το ελέγχετε για κόνιδα και ψείρες. Έτσι θα αποφευχθεί πιθανή
εξάπλωση. Μην χρησιμοποιείτε προληπτικά κανένα χημικό σαμπουάν. Μόνο όταν εμφανιστεί κόνιδα ή ψείρα
λούζετε το παιδί σας με το ανάλογο σαμπουάν. Σε περίπτωση εμφάνισης ψειρών το παιδί παραμένει για ένα
διήμερο στο σπίτι προκειμένου να αποφθειριαστεί εντελώς. Κάνετε το παιδί σας συχνά μπάνιο και να κόβετε
τα νύχια του.



Φροντίστε να υπάρχει το όνομα του παιδιού σας ευκρινώς στο μπουφάν και στην τσάντα του, είτε γραμμένο με
ανεξίτηλο μαρκαδόρο, είτε κεντημένο.



Ράψτε σε όλα τα μπουφάν ή πανωφόρια ή ζακέτες θυλάκια για κρέμασμα, ώστε τα μεγαλύτερα παιδιά να
μπορούν να τα κρεμούν τα ίδια. Είναι άσκηση ανεξαρτησίας και υπευθυνότητας.



Είναι απαραίτητο όλα τα παιδιά να φέρουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς μια τσάντα (όχι νάιλον) με μια
πλήρη αλλαξιά ρούχων σε περίπτωση που το παιδί βραχεί η λερωθεί. Η τσάντα θα παραμένει στον σταθμό και
θα ανανεώνεται ανάλογα με την εποχή ενώ για τα παιδιά που χρησιμοποιούν πάνες, οι τσάντες τους να
ανανεώνονται καθημερινά .



Διαλέξτε παπούτσια με αυτοκόλλητα. Αποφύγετε κορδόνια.



Αποφύγετε παραμάνες και οτιδήποτε αιχμηρό ή καταπόσιμο για το παιδί όπως κοκαλάκια, στέκες (δεν μένουν
πολύ στα μαλλιά). Μαλλιά που πέφτουν στο πρόσωπο του παιδιού όταν σκύβει στο τραπέζι δεν του
επιτρέπουν να δουλέψει.



Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ να φοράνε τα παιδιά κάθε είδους κοσμήματα (‘όπως κολιέ, αλυσίδες, σκουλαρίκια,
κορδόνια κλπ.) ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ.



Τα πρακτικότερα ρούχα για τα παιδιά είναι αθλητικές φόρμες και κοντά παντελονάκια. Φούστες και φουστάκια
είναι επικίνδυνα στο σκαρφάλωμα και δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής, όταν τα κοριτσάκια κάθονται στο
χώμα ή στην άμμο.



Κρατήστε στο σπίτι τσίχλες, καραμέλες σκληρές, σοκολάτες, κέρματα που το παιδί θέλει να φέρει στο σταθμό.



Αποφύγετε να υπόσχεστε στο παιδί πράγματα ή αλλαγές που αφορούν το σταθμό π.χ. μόλις θα πας στο
σχολείο, η δασκάλα θα σου δώσει μία μπάλα ή μπισκότα. Το παιδί διαμορφώνει έτσι λανθασμένη εικόνα για την
παντοδυναμία της μαμάς και τις δυνατότητες παρέμβασής της στο κοινωνικό σύστημα. Αντίθετα προτρέψτε το
παιδί να διεκδικεί το ίδιο ό,τι θέλει.



Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιους άλλους γονείς (π.χ. πρόσκληση σε πάρτι) αφήστε την κάρτα σας να
τους τη δώσουμε.



Στα γενέθλια ή την γιορτή του παιδιού σας μπορείτε να στείλετε, ύστερα από συνεννόηση με τις παιδαγωγούς
ώστε να προσαρμοστεί ανάλογα το ημερήσιο πρόγραμμα, αν θέλετε κέικ ή τούρτα και χυμούς με ανάλογα
πιατάκια, ποτηράκια και κουταλάκια για να προσφέρει ο/η εορτάζων/ουσα στους φίλους και φίλες.



Σε περιπτώσεις κακοκαιρίας ή σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ισχύουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τα
Δημοτικά σχολεία.



Δεν δίνουμε πριν το πρωινό γεύμα, γάλα με μπιμπερό ή οτιδήποτε άλλο φαγώσιμο πέραν του
προγραμματισμένου διαιτολογίου που ακολουθεί ο Σταθμός. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ώστε να το
δίνετε στο σπίτι.



Για τυχόν αλλεργίες (π.χ
παιδαγωγούς.



Δεν επιτρέπεται η παραμονή σας στην αυλή (παιδική χαρά) του Σταθμού εφόσον έχετε παραλάβει το
παιδί σας και έχετε αποχωρήσει από τη τάξη.



Μπορείτε να επισκέπτεστε τον Παιδικό Σταθμό που φιλοξενεί το παιδί σας την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα
10:00-11:00 π. μ., ώστε να συζητήσετε με την Παιδαγωγό οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. Στη
περίπτωση που η πρώτη Τετάρτη του μήνα συμπέσει με αργία, η συνάντηση μεταφέρεται την ακριβώς την
επόμενη εργάσιμη μέρα την ίδια ώρα. Για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση σας, επικοινωνήστε μαζί μας έως τις

αυγό, ψάρι ,σοκολάτα ,ξηρούς καρπούς κ. α)ενημερώστε άμεσα τις

8:45 ή από τις 13:00 έως τις 14:00, ωράριο που διευκολύνει στο να μην αποσπώνται οι παιδαγωγοί από την
δουλειά τους. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εννοείται πως είμαστε στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.


Να κάνετε τη φυματική δοκιμασία (mantoux) στο παιδί σας (εάν δεν το έχετε ήδη κάνει), αφού βέβαια
συνεννοηθείτε με τον παιδίατρό σας, και να μας φέρετε φωτοτυπία τη σελίδα από το βιβλιάριο υγείας
του παιδιού με το αποτέλεσμα της εξέτασης το συντομότερο.



Οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν τα τροφεία το ΠΡΩΤΟ 10ημερο κάθε μήνα. Για το μήνα
Αύγουστο δεν καταβάλλονται τροφεία λόγω αναστολής λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών. Μετά την
κατάθεση των χρημάτων στην ALPHA BANK, με αριθμό λογαριασμού 238002001000079, μας φέρνετε το
καταθετήριο ώστε να σας κόψουμε Απόδειξη Είσπραξης. Πάνω στο καταθετήριο να αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο του παιδιού και ο μήνας κατάθεσης. Τα τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως αριθμού
παρουσιών κάθε μήνα και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς.



Σε περίπτωση που οι γονείς επιθυμούν τη διαγραφή του παιδιού τους, αυτό διαγράφεται την πρώτη ημέρα του
επόμενου μήνα, κι εφ’ όσον τακτοποιηθούν τα τροφεία και έχουν καταθέσει αίτηση διαγραφής.



Οι μητέρες που τα παιδιά τους φιλοξενούνται μέσω Ε.Σ.Π.Α. υποχρεούνται να υπογράφουν τα
παρουσιολόγια μέχρι το ΠΡΩΤΟ 10ημερο κάθε μήνα, όπως επίσης να ακολουθούν αυστηρά το ωράριο
προσέλευσης και αποχώρησης, όπως αυτό έχει οριστεί και ισχύει για όλα τα παιδιά που φιλοξενούν οι
Δ.Π.Σ.Α.. Σε περίπτωση που επιθυμούν τη διαγραφή του παιδιού τους, θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα
την υπηρεσία μας για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜHΤΡΙΟΣ Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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