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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ
ΑΛΙΜΟΤ
ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Αγαοησξί γξμείρ & Κηδεμόμερ,
Με ιδιαίσεπη φαπά ςαρ καλωςξπίζξτμε ςση μεγάλη ξικξγέμεια σωμ Δημξσικώμ Παιδικώμ
Σσαθμώμ Αλίμξτ και ςαρ ετφόμαςσε κι ατσή η φπξμιά μα είμαι οαπαγωγική κι εοξικξδξμησική για
όλξτρ και κτπίωρ για σα οαιδιά μαρ.
Για σημ ξμαλή λεισξτπγία σωμ Παιδικώμ Σσαθμώμ και για τημ καλή συμεργασία μας, ςαρ
οαπακαλξύμε μα διαβάσετε προσεκτικά και μα εφαρμόσετε σξτρ οαπακάσω όπξτρ υιλξνεμίαρ:


Σα παηδηά πμο εγγνάθμκηαη ζημοξ παηδηθμύξ μαξ ηαζμμύξ μπμνμύκ κα θηιμλεκμύκηαη ζε αοηόκ μέπνη ηεκ
εγγναθή ημοξ ζημ Νεπηαγςγείμ, εθόζμκ ηενμύκ ηηξ πνμϋπμζέζεηξ.



Η πνμζέιεοζε ηωκ παηδηώκ ζημ ηαζμό μνίδεηαη από ηηξ 7:00 έωξ ηηξ 8:45 αοζηενά , θαη πνέπεη κα
παναδίκμκηαη ζηηξ παηδαγωγμύξ από ηηξ μπμίεξ θαη ζα ηα παναιαμβάκμοκ. Μεηά ηεκ ώνα αοηή δεκ ζα
γίκμκηαη δεθηά.



Η απμπώνεζε ανπίδεη μεηά ημ μεζεμενηακό θαγεηό δει. ζηηξ 13:30 έωξ ηηξ 15:45 ημ ανγόηενμ. Η
θαζοζηένεζε πνμζέιεοζεξ θαη ακαπώνεζεξ ηωκ παηδηώκ ζημ ηαζμό δεμημονγεί πνμβιήμαηα
παηδαγωγηθά θαη ιεηημονγηθά.



Σα παηδηά είκαη δοκαηόκ κα πνμζένπμκηαη ζηεκ έκανλε ημο ςνανίμο θαη κα παναιαμβάκμκηαη με ηεκ ιήλε ημο,
εθηόξ από ημκ γμκέα πμο έπεη ηεκ εοζύκε ηεξ θεδεμμκίαξ, θαη από άιιμκ εκήιηθα, πμο οπμδεηθκύεηαη ζαθώξ
με γναπηή οπεύζοκε δήιςζε ημο πνώημο.



Δεκ δεπόμαζηε άννωζηα παηδηά ζημ ηαζμό θαη όηακ ημ παηδί αννςζηήζεη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ιεηημονγίαξ
ημο ηαζμμύ, εηδμπμημύκηαη έγθαηνα μη γμκείξ ημο, μη μπμίμη πνέπεη άμεζα κα απακημύκ ζηηξ ηειεθςκηθέξ μαξ
θιήζεηξ θαη κα ημ παναιαμβάκμοκ. Σμ παηδί παναμέκεη εθηόξ ηαζμμύ ςξ ηεκ πιήνε ακάννςζή ημο. Η
επηζηνμθή ημο πνέπεη κα ζοκμδεύεηαη οπμπνεωηηθά από βεβαίςζε ημο ζενάπμκημξ Παηδηάηνμο ζηεκ μπμία
ζα ακαθένεηαη ε κόζμξ από ηεκ μπμία έπαζπε θαη όηη απμθαηαζηάζεθε ε ογεία ημο. ε πενίπηωζε ιμημώδμοξ
κμζήμαημξ, μη γμκείξ οπμπνεμύκηαη κα εηδμπμηήζμοκ αμέζωξ ημκ Παηδηθό ηαζμό θαη κα πνμζθμμίζμοκ
θαη ηεκ ηαηνηθή γκωμάηεοζε.



Δεκ δίκμομε ακηηβημηηθά ή άιιμ θάνμαθμ ζημκ Παηδηθό ζηαζμό. Μπμνείηε κα νοζμίζεηε ηεκ ώνα ώζηε κα ημ
πμνεγείηε ζημ ζπίηη.
Υμνεγμύμε μόκμ ακηηπονεηηθό θαη άιια θάνμαθα πμο μαξ θένκεηε ( γηα ζπαζμμύξ, αιιενγίεξ θηι.), ζε
πενίπηςζε ακάγθεξ




Όηακ ιμύδεηε ημ παηδί ζαξ θνμκηίζηε κα ημ ειέγπεηε γηα θόκηδα θαη ρείνεξ. Έηζη ζα απμθεοπζεί πηζακή
ελάπιςζε. Μεκ πνεζημμπμηείηε πνμιεπηηθά θακέκα πεμηθό ζαμπμοάκ. Μόκμ όηακ εμθακηζηεί θόκηδα ή ρείνα
ιμύδεηε ημ παηδί ζαξ με ημ ακάιμγμ ζαμπμοάκ. ε πενίπηςζε εμθάκηζεξ ρεηνώκ ημ παηδί παναμέκεη γηα έκα
δηήμενμ ζημ ζπίηη πνμθεημέκμο κα απμθζεηνηαζηεί εκηειώξ.



Φνμκηίζηε κα οπάνπεη ημ όκμμα ημο παηδημύ ζαξ εοθνηκώξ ζημ μπμοθάκ θαη ζηεκ ηζάκηα ημο, είηε γναμμέκμ με
ακελίηειμ μανθαδόνμ, είηε θεκηεμέκμ.



Γίκαη απαναίηεημ όια ηα παηδηά κα θένμοκ ζηεκ ανπή ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ μηα ηζάκηα (όπη κάηιμκ) με μηα
πιήνε αιιαληά νμύπςκ ζε πενίπηςζε πμο ημ παηδί βναπεί ε ιενςζεί. Η ηζάκηα ζα παναμέκεη ζημκ ζηαζμό θαη
ζα ακακεώκεηαη ακάιμγα με ηεκ επμπή εκώ γηα ηα παηδηά πμο πνεζημμπμημύκ πάκεξ, μη ηζάκηεξ ημοξ κα
ακακεώκμκηαη θαζεμενηκά .



Δηαιέληε παπμύηζηα με αοημθόιιεηα. Απμθύγεηε θμνδόκηα.



Απμθύγεηε παναμάκεξ θαη μηηδήπμηε αηπμενό ή θαηαπόζημμ γηα ημ παηδί όπςξ θμθαιάθηα, ζηέθεξ (δεκ μέκμοκ
πμιύ ζηα μαιιηά). Μαιιηά πμο πέθημοκ ζημ πνόζςπμ ημο παηδημύ όηακ ζθύβεη ζημ ηναπέδη δεκ ημο
επηηνέπμοκ κα δμοιέρεη.



Απαγμνεύεηαη ΑΤΣΗΡΑ κα θμνάκε ηα παηδηά θάζε είδμοξ θμζμήμαηα (‘όπςξ θμιηέ, αιοζίδεξ, ζθμοιανίθηα,
θμνδόκηα θιπ.) ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΙΝΔΤΝΟ ΠΝΙΓΜΟΤ.
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Σα πναθηηθόηενα νμύπα γηα ηα παηδηά είκαη αζιεηηθέξ θόνμεξ θαη θμκηά πακηειμκάθηα. Φμύζηεξ θαη θμοζηάθηα
είκαη επηθίκδοκα ζημ ζθανθάιςμα θαη δεκ θαιύπημοκ ημοξ όνμοξ ογηεηκήξ, όηακ ηα θμνηηζάθηα θάζμκηαη ζημ
πώμα ή ζηεκ άμμμ.



Κναηήζηε ζημ ζπίηη ηζίπιεξ, θαναμέιεξ, ζμθμιάηεξ, θένμαηα πμο ημ παηδί ζέιεη κα θένεη ζημ ζηαζμό.



Απμθύγεηε κα οπόζπεζηε ζημ παηδί πνάγμαηα ή αιιαγέξ πμο αθμνμύκ ημ ζηαζμό π.π. μόιηξ ζα παξ ζημ
ζπμιείμ, ε δαζθάια ζα ζμο δώζεη μία μπάια ή μπηζθόηα. Σμ παηδί δηαμμνθώκεη έηζη ιακζαζμέκε εηθόκα γηα ηεκ
πακημδοκαμία ηεξ μαμάξ θαη ηηξ δοκαηόηεηεξ πανέμβαζήξ ηεξ ζημ θμηκςκηθό ζύζηεμα. Ακηίζεηα πνμηνέρηε ημ
παηδί κα δηεθδηθεί ημ ίδημ ό,ηη ζέιεη.



Ακ ζέιεηε κα επηθμηκςκήζεηε με θάπμημοξ άιιμοξ γμκείξ (π.π. πνόζθιεζε ζε πάνηη) αθήζηε ηεκ θάνηα ζαξ κα
ημοξ ηε δώζμομε.



ηα γεκέζιηα ή ηεκ γημνηή ημο παηδημύ ζαξ μπμνείηε κα ζηείιεηε, ύζηενα από ζοκεκκόεζε με ηηξ παηδαγςγμύξ
ώζηε κα πνμζανμμζηεί ακάιμγα ημ εμενήζημ πνόγναμμα, ακ ζέιεηε θέηθ ή ημύνηα θαη πομμύξ με ακάιμγα
πηαηάθηα, πμηενάθηα θαη θμοηαιάθηα γηα κα πνμζθένεη μ/ε εμνηάδςκ/μοζα ζημοξ θίιμοξ θαη θίιεξ.



ε πενηπηώζεηξ θαθμθαηνίαξ ή ζε ζοκζήθεξ έθηαθηεξ ακάγθεξ ηζπύμοκ μη επίζεμεξ ακαθμηκώζεηξ γηα ημοξ
Βνεθμκεπηαθμύξ ηαζμμύξ.



Δεκ δίκμομε πνηκ ημ πνςηκό γεύμα μηηδήπμηε θαγώζημμ πένακ ημο πνμγναμμαηηζμέκμο δηαηημιμγίμο πμο
αθμιμοζεί μ Παηδηθόξηαζμόξ. Μπμνείηε κα νοζμίζεηε ηεκ ώνα ώζηε κα ημ δίκεηε ζημ ζπίηη.



Σοπόκ δηαηνμθηθέξ αιιενγίεξ, δοζακελίεξ ή κμζήμαηα πμο επηβάιιμοκ ηδηαίηενεξ δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ
ζα πνέπεη κα δειώκμκηαη ζημκ ηαζμό με πανηί γηαηνμύ θαη κα είκαη εκήμενμη μ/ε Παηδίαηνμξ θαη μ/ε
Δηαηημιόγμξ-Δηαηνμθμιόγμξ, εθόζμκ οπενεημύκ.



Δεκ επηηνέπεηαη ε παναμμκή ζαξ ζηεκ αοιή (παηδηθή πανά) ημο ηαζμμύ εθόζμκ έπεηε παναιάβεη ημ
παηδί ζαξ θαη έπεηε απμπωνήζεη από ηε ηάλε.



Μπμνείηε κα επηζθέπηεζηε ημκ Παηδηθό ηαζμό πμο θηιμλεκεί ημ παηδί ζαξ ηεκ πνώηε Σεηάνηε θάζε μήκα
10:00-11:00 π. μ., ώζηε κα ζοδεηήζεηε με ηεκ Παηδαγςγό μπμημδήπμηε ζέμα ζαξ απαζπμιεί. ηε
πενίπηςζε πμο ε πνώηε Σεηάνηε ημο μήκα ζομπέζεη με ανγία, ε ζοκάκηεζε μεηαθένεηαη ηεκ αθνηβώξ ηεκ
επόμεκε ενγάζημε μένα ηεκ ίδηα ώνα. Γηα μπμηαδήπμηε άιιε εκεμένςζε ζαξ, επηθμηκςκήζηε μαδί μαξ έςξ ηηξ

8:45 ή από ηηξ 13:30 έςξ ηηξ 14:00, ςνάνημ πμο δηεοθμιύκεη ζημ κα μεκ απμζπώκηαη μη παηδαγςγμί από ηεκ
δμοιεηά ημοξ. ε πενίπηςζε έθηαθηεξ ακάγθεξ εκκμείηαη πςξ είμαζηε ζηε δηάζεζή ζαξ μπμηαδήπμηε ζηηγμή.


Οθείιεηε κα αθμιμοζείηε ημ Εζκηθό Πνόγναμμα Εμβμιηαζμώκ ηεξ πώναξ μαξ ζύμθωκα με ηεκ ειηθία ημο
παηδημύ ζαξ, θαζώξ θαη ηε θομαημακηίδναζε Mantoux (ΦΕΚ 4249 , ηεύπμξ 8, 5/12/2017).



Οη γμκείξ οπμπνεμύκηαη κα θαηαβάιιμοκ ηα ηνμθεία ημ ΠΡΩΣΟ 10εμενμ θάζε μήκα. Γηα ημ μήκα
Αύγμοζημ δεκ θαηαβάιιμκηαη ηνμθεία ιόγς ακαζημιήξ ιεηημονγίαξ ηςκ Παηδηθώκ ηαζμώκ. Μεηά ηεκ
θαηάζεζε ηςκ πνεμάηςκ ζηεκ ALPHA BANK, με ανηζμό ιμγανηαζμμύ 238002001000079, μαξ θένκεηε ημ
θαηαζεηήνημ ώζηε κα ζαξ ζαξ εθδόζμομε Απόδεηλε Γίζπναλεξ. Πάκω ζημ θαηαζεηήνημ κα ακαγνάθεηαη ημ
μκμμαηεπώκομμ ημο παηδημύ θαη μ μήκαξ θαηάζεζεξ. Σα ηνμθεία θαηαβάιιμκηαη ακελανηήηωξ ανηζμμύ
πανμοζηώκ θάζε μήκα θαη μέπνη ηε ιήλε ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ.



ε πενίπηςζε πμο μη γμκείξ επηζομμύκ ηε δηαγναθή ημο παηδημύ ημοξ, αοηό δηαγνάθεηαη ηεκ πνώηε εμένα ημο
επόμεκμο μήκα, θη εθ’ όζμκ ηαθημπμηεζμύκ ηα ηνμθεία θαη έπμοκ θαηαζέζεη αίηεζε δηαγναθήξ.



Οη μεηένεξ πμο ηα παηδηά ημοξ θηιμλεκμύκηαη μέζω Ε..Π.Α. οπμπνεμύκηαη κα οπμγνάθμοκ ηα
πανμοζημιόγηα μέπνη ημ ΠΡΩΣΟ 10εμενμ θάζε μήκα, όπωξ επίζεξ κα αθμιμοζμύκ αοζηενά ημ ωνάνημ
πνμζέιεοζεξ θαη απμπώνεζεξ, όπωξ αοηό έπεη μνηζηεί θαη ηζπύεη γηα όια ηα παηδηά πμο θηιμλεκμύκ μη
Δ.Π..Α.. ε πενίπηςζε πμο επηζομμύκ ηε δηαγναθή ημο παηδημύ ημοξ, ζα πνέπεη κα εκεμενώκμοκ έγθαηνα
ηεκ οπενεζία μαξ γηα κα γίκμοκ μη απαναίηεηεξ εκένγεηεξ.
Ο ΠΡΟΓΔΡΟ
Ι. ΜΑΡΙΟΛΗ

Η ΔΙΓΤΘΤΝΣΡΙΑ
Π. ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗ

