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Άλιμος, 14/5/2021

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞ ΕΝΙΑΣ
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Σας καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου και σας
ευχόμαστε κι αυτή η χρονιά να είναι δημιουργική και χαρούμενη για όλους μας και κυρίως για τα παιδιά μας.
Με το παρόν σημείωμα σας ενημερώνουμε για τους βασικότερους κανόνες λειτουργίας των Σταθμών μας.
Α. ΛΕΙΤ ΟΥΡ Γ ΙΑ ΠΑ ΙΔ ΙΚΩΝ Σ Τ Α ΘΜ ΩΝ
Οι Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου. Διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά
τις διακοπές των Χριστουγέννων (από 24/12 – 6/1) και τις διακοπές του Πάσχα (από Μ.Πέμπτη – Κυριακή
του Θωμά), καθώς και κατά τις επίσημες αργίες.
Σε περίπτωση κακοκαιρίας ή σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, ισχύουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
Τα παιδιά που εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς μπορούν να φιλοξενούνται σε αυτούς μέχρι την
εγγραφή τους στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση (προνήπιο–νηπιαγωγείο), εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις.
Οφείλετε να ακολουθείτε το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας σύμφωνα με την
ηλικία του παιδιού σας (ΦΕΚ Β’ 4249/5.12.2017).
Β. ΠΡ ΟΣ ΑΡΜ ΟΓ Η ΒΡ ΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ
Η προσαρμογή είναι μία παιδαγωγική δραστηριότητα που απαιτείται για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο
περιβάλλον του Σταθμού και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία (ΦΕΚ Β’ 4249/2017). Αρχίζει με ολιγόωρη
παραμονή του παιδιού στον χώρο του παιδικού σταθμού και σταδιακά ο χρόνος παραμονής του αυξάνεται.
Βασικός στόχος είναι η αβίαστη προσαρμογή του κάθε παιδιού και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή του.
Γ . ΠΡ ΟΣ ΕΛΕΥΣ Η – Α ΠΟΧ ΩΡ ΗΣ Η ΒΡ ΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ
Η προσέλευση των παιδιών στον παιδικό σταθμό ορίζεται από τις 7:00 έως τις 08:45 π.μ. αυστηρά. Τα
παιδιά παραδίδονται από τους γονείς-κηδεμόνες στις παιδαγωγούς, από τις οποίες και τα παραλαμβάνουν.
Μετά την ώρα αυτή δεν θα γίνονται δεκτά.
Η αποχώρηση αρχίζει μετά το μεσημεριανό φαγητό δηλαδή στις 13:30 έως τις 15:45 το αργότερο. Η
καθυστέρηση προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών από τον παιδικό σταθμό δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα, παιδαγωγικά και λειτουργικά.
Τα παιδιά είναι δυνατό να προσέρχονται και να παραλαμβάνονται, εκτός από τον γονέα που έχει την ευθύνη
της κηδεμονίας, και από άλλον ενήλικα που υποδεικνύεται σαφώς με γραπτή υπεύθυνη δήλωση του
πρώτου.
Μετά την αποχώρηση του παιδιού από την τάξη του, δεν επιτρέπεται η παραμονή σας στην αυλή (παιδική
χαρά) του σταθμού.

Δ . ΑΣ ΘΕΝΕΙΕΣ – Α ΛΛΕΡ Γ ΙΕΣ
Τα παιδιά που είναι ασθενή ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να προσέρχονται στον Σταθμό. 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 των παιδιών στον σταθμό μετά από ασθένεια 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. Η επιστροφή των παιδιών στον σταθμό υποχρεωτικά
γίνεται μετά από 24ωρη απυρεξία και χωρίς λήψη αντιπυρετικού.
Εάν ένα παιδί εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα (πυρετός, βήχας κ.α.) συμβατά με τη λοίμωξη COVID19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων
- κηδεμόνων.
Σε περίπτωση που ένα παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη COVID-19, κατά τη φιλοξενία
του στον παιδικό σταθμό, ακολουθούμε τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
Δεν δίνουμε αντιβιοτικά ή άλλο φάρμακο στον παιδικό σταθμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ώστε να
το χορηγείτε στο σπίτι. Χορηγούμε αντιπυρετικό και άλλα φάρμακα που μας φέρνετε (για σπασμούς,
αλλεργίες κ.τ.λ.), σε περίπτωση ανάγκης και κατόπιν συνεννόησης μαζί σας, συνοδευόμενα από ιατρικές
οδηγίες του θεράποντα ιατρού.
Όταν λούζετε το παιδί σας φροντίστε να το ελέγχετε για κόνιδες και ψείρες. Έτσι θα αποφευχθεί πιθανή
εξάπλωση. Μην χρησιμοποιείτε προληπτικά κανένα χημικό σαμπουάν. Σε περίπτωση εμφάνισης ψειρών, το
παιδί παραμένει για ένα διήμερο στο σπίτι προκειμένου να αποφθειριαστεί εντελώς.
Ε. ΥΓ ΙΕΙΝΗ ΚΑ Ι Α Σ ΦΑ ΛΕΙΑ
Είναι απαραίτητο όλα τα παιδιά να φέρουν στην αρχή της χρονιάς μία σχολική τσάντα με μία πλήρη αλλαξιά
ρούχων, σε περίπτωση που το παιδί βραχεί ή λερωθεί. Η τσάντα θα παραμένει στον σταθμό και ο ρουχισμός
θα ανανεώνεται ανάλογα με την εποχή.
Για τα παιδιά που χρησιμοποιούν πάνες, είναι προτιμότερο για λόγους υγιεινής να μας τις φέρνετε σε κλειστή
συσκευασία με το όνομα του παιδιού. Αυτή θα φυλάσσεται στο ατομικό του ντουλαπάκι.
Φροντίστε να υπάρχει το όνομα του παιδιού σας ευκρινώς στο μπουφάν και στην τσάντα του, είτε γραμμένο
με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, είτε κεντημένο.
Τα πρακτικότερα ρούχα για τα παιδιά είναι οι αθλητικές φόρμες και τα παντελόνια με λάστιχα, που βοηθούν
τα παιδιά να εξυπηρετούνται και να αυτονομούνται. Τα φορέματα και οι φούστες είναι επικίνδυνα στο
σκαρφάλωμα και δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής, όταν τα κοριτσάκια κάθονται στο έδαφος.
Διαλέξτε παπούτσια με αυτοκόλλητα. Αποφύγετε τα κορδόνια.
Αποφύγετε οποιοδήποτε αιχμηρό ή καταπόσιμο αντικείμενο (παραμάνες, κοκαλάκια, στέκες κ.ά.) που
μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των παιδιών.
Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ να φοράνε τα παιδιά κάθε είδους κοσμήματα (κολιέ, αλυσίδες. σκουλαρίκια κ.λπ.)
ή να κρατούν κέρματα. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ.

Σ Τ . Δ ΙΑΤ Ρ ΟΦΗ ΠΑ ΙΔ ΙΩΝ
Η διατροφή των παιδιών γίνεται με βάσει το προγραμματισμένο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο που ακολουθεί ο
παιδικός σταθμός. Καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές οδηγίες για την υγιεινή διατροφή
των παιδιών. Το πρόγραμμα του διαιτολογίου αναρτάται σε εμφανές σημείο του σταθμού ώστε να
ενημερώνονται σχετικά οι γονείς.
Οποιοδήποτε άλλο φαγώσιμο που φέρνει το παιδί στο σχολείο, δεν μπορεί να δοθεί.
Κρατήστε στο σπίτι καραμέλες, μπισκότα σοκολάτες, χυμούς κ.ά. που το παιδί θέλει να φέρει στον σταθμό.
Τυχόν διατροφικές αλλεργίες, δυσανεξίες ή νοσήματα που επιβάλλουν ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες, θα
πρέπει να δηλώνονται στον σταθμό με ιατρική γνωμάτευση και να είναι ενήμερη η παιδίατρος του σταθμού.
Αποφύγετε να υπόσχεστε στο παιδί πράγματα ή αλλαγές που αφορούν τον σταθμό π.χ. «όταν πας στο
σχολείο η δασκάλα θα σου δώσει μπισκότα, μπάλα» κ.ά. Το παιδί διαμορφώνει έτσι λανθασμένη εικόνα για
την παντοδυναμία του γονέα και τις δυνατότητες παρέμβασής του στο κοινωνικό σύστημα. Αντίθετα,
προτρέψτε το παιδί να διεκδικεί το ίδιο ό,τι θέλει.
Στα γενέθλια ή τη γιορτή του παιδιού σας μπορείτε να στείλετε σε ατομική συσκευασία κάποιο γλύκισμα,
ύστερα από συνεννόηση με τις παιδαγωγούς, ώστε να προσαρμοστεί ανάλογα το ημερήσιο πρόγραμμα. Το
κέρασμα θα προσφερθεί από τον εορτάζοντα/ούσα στους φίλους του και θα δοθεί στα παιδιά κατά την
αποχώρηση.
Ζ. ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝ ΙΑ – ΕΝΗΜ ΕΡ ΩΣ Η
Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το παιδί σας, μπορείτε καθημερινά να επικοινωνήσετε μαζί μας μεταξύ
7:00–8:30 και 13:00–13:30, ωράριο που διευκολύνει στο να μην αποσπώνται οι παιδαγωγοί από τα
καθήκοντά τους. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εννοείται πως είμαστε στη διάθεση σας ανά πάσα στιγμή.
Οι ενημερώσεις – συγκεντρώσεις γονέων θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ λόγω covid.
Την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, μπορείτε να ενημερωθείτε από τις παιδαγωγούς, κατόπιν τηλεφωνικού
ραντεβού (λόγω εφαρμογής έκτακτων μέτρων COVID-19) και να συζητήσετε μαζί τους οποιοδήποτε θέμα
σας απασχολεί.
Οι παιδικοί σταθμοί συνεργάζονται με σχολική ψυχολόγο του Κέντρου Πρόληψης του Δήμου Αλίμου, η
οποία παρακολουθεί τα παιδιά και εφόσον παραστεί ανάγκη επικοινωνεί με τους γονείς. Επιπλέον οι γονείς
μπορείτε να τη συμβουλευτείτε για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί.
Η. Μ ΗΝΙΑ ΙΕΣ ΥΠΟΧ Ρ ΕΩΣ ΕΙΣ Γ ΟΝΕΩΝ (Τ Ρ ΟΦΕΙΑ, ΕΣ ΠΑ)
Οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν την οικονομική συνεισφορά το ΠΡΩΤΟ 10ημέρο κάθε μήνα. Για
τον μήνα Αύγουστο δεν καταβάλλεται οικονομική συνεισφορά, λόγω αναστολής λειτουργίας των Παιδικών
Σταθμών. Μετά την κατάθεση των χρημάτων στην ALPHA BANK (ΙΒΑΝ: GR0701402380238002001000079),
μας φέρνετε το καταθετήριο ώστε να σας εκδώσουμε απόδειξη είσπραξης. Πάνω στο καταθετήριο να
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και ο μήνας κατάθεσης. Η οικονομική συνεισφορά
καταβάλλεται ανεξαρτήτως αριθμού παρουσιών κάθε μήνα και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
Σε περίπτωση που οι γονείς επιθυμούν τη διαγραφή του παιδιού τους, απαιτείται η κατάθεση αίτησης
διαγραφής και η τακτοποίηση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων. Σε διαφορετική περίπτωση, το παιδί
παραμένει εγγεγραμμένο, εξακολουθεί να καταλαμβάνει τη θέση (ακόμα και αν δεν έρχεται) και οφείλονται
οι μηνιαίες εισφορές (τροφεία) από τους γονείς.

Οι μητέρες που τα παιδιά τους φιλοξενούνται μέσω προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. υποχρεούνται να υπογράφουν
τα παρουσιολόγια μέχρι το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα, τηρώντας τους όρους-οδηγίες της εκάστοτε
πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., καθώς και τους παρόντες όρους φιλοξενίας των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών Αλίμου.

Για την ομαλή λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και για την καλή συνεργασία
μας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να εφαρμόσετε πιστά, όλους
τους παραπάνω κανόνες και όρους φιλοξενίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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