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ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Αγαπητοί γονείς,
Σας καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του Παιδικού μας Σταθμού και σας ευχόμαστε
καλή χρονιά.
Σας ενημερώνουμε ότι για την φιλοξενία των παιδιών σας στον Ε΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό
του ∆ήμου Αλίμου θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες, για την ομαλή
συνεργασία μας:
1)

Τα παιδιά που εγγράφονται στο Παιδικό μας Σταθμό μπορούν να φιλοξενούνται σε
αυτόν μέχρι την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο, εφ’ όσον τηρούν τις προϋποθέσεις.

2)

Η προσέλευση των παιδιών στο Σταθμό ορίζεται από τις 7 π.μ. έως τις 8.30 π.μ.
Μετά την ώρα αυτή δεν γίνονται δεκτά τα παιδιά, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων
για τις οποίες οι γονείς, θα ειδοποιούν προηγουμένως τη ∆ιευθύντρια του Σταθμού.
Τα παιδιά πρέπει να παραδίνονται στις Παιδαγωγούς από τις οποίες και θα τα
παραλαμβάνουν.

3)

Η αποχώρηση αρχίζει μετά το μεσημεριανό φαγητό δηλ. στις 12.45΄μ.μ. έως τις
3.55΄μ.μ. το αργότερο. Η καθυστέρηση προσέλευσης και αναχώρησης των παιδιών
στο Σταθμό δημιουργεί προβλήματα παιδαγωγικά και λειτουργικά.

4)

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.

5)

Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού σας, πρέπει να ενημερώνετε τηλεφωνικά τη
∆ιευθύντρια του Σταθμού για τη διάρκεια της απουσίας, ώστε έγκαιρα να
προγραμματίζεται το ημερήσιο διαιτολόγιο και το δρομολόγιο του σχολικού.

6)

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παιδιών που μεταφέρονται με τα σχολικά
λεωφορεία, παρακαλούμε να βρίσκεστε τουλάχιστον 10΄ λεπτά νωρίτερα στο σημείο
παράδοσης και παραλαβής του παιδιού σας, ώστε να μην ταλαιπωρούνται τα

υπόλοιπα παιδιά με τις καθυστερήσεις. Η εγγραφή του παιδιού στο Σταθμό δεν
προϋποθέτει δικαίωμα μεταφοράς του με σχολικό αυτοκίνητο. Για την εξυπηρέτηση
με σχολικό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
7)

Όταν το παιδί αρρωστήσει κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Σταθμού,
ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς του και το παραλαμβάνουν. Το παιδί παραμένει
εκτός Σταθμού ως την πλήρη ανάρρωσή του. Η επιστροφή του πρέπει να
συνοδεύεται 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. Σε περίπτωση εμφάνισης ψειρών το παιδί παραμένει για ένα διήμερο στο
σπίτι προκειμένου να αποψειριασθεί εντελώς.

8)

Οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν τα τροφεία το ΠΡΩΤΟ 10ημερο κάθε μήνα.
Για το μήνα Αύγουστο δεν καταβάλλονται τροφεία λόγω αναστολής λειτουργίας του
Παιδικού Σταθμού. Επειδή παρατηρούνται γραμμάτια τροφείων της Εμπορικής
Τράπεζας ανώνυμα, παρακαλώ να τα ελέγχετε κατά την πληρωμή τους.

9)

Σε περίπτωση που οι γονείς επιθυμούν τη διαγραφή του παιδιού τους, διαγράφεται
την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

