Κανονισμός Λειτουργίας
1. α. Ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών ορίζονται από τις 7:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.
β. Οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν:





1-31 Αυγούστου
24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου (εορτές Χριστουγέννων)
Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (εορτές Πάσχα).
Οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν τις ημέρες αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και την ημέρα εορτασμού του
Πολιούχου του Δήμου.
 Την 31/7 και 1/9 του έτους, γίνεται απολύμανση και καθαριότητα των Π.Σ.
2. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 7:ΟΟ και λήγει στις 8:45 για τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς και στις 8:30 για
τους παιδικούς σταθμούς λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες.
Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας προσαρμογής των παιδιών. Την πρώτη εβδομάδα προσέρχονται από 08:30 έως 10:30 π.μ.
ενώ την δεύτερη εβδομάδα ο χρόνος παραμονής εξαρτάται από την προσαρμοστικότητα του παιδιού.
Η αποχώρηση των παιδιών μετά την περίοδο προσαρμογής θα γίνεται: α) από τις 12:45 έως 14:00 μ.μ. και β) για τα
παιδιά που παραμένουν και αναπαύονται από τις 15:00 έως 15:50 μ.μ. αυστηρά.
Η παραλαβή των παιδιών γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή τρίτο πρόσωπο για το οποίο υπάρχει ήδη ενυπόγραφη
δήλωση των γονέων.
Τα παιδιά παραδίδονται μόνο σε παιδαγωγούς μέσα στο σχολείο. Για τα παιδιά που έρχονται μόνα τους από έξω οι
εργαζόμενοι δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.
Σημειώνουμε ότι η σταθερότητα στην τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης θεωρείται απαραίτητη
προϋπόθεση και υποχρέωση των γονέων.
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
1.
2.

3.

Η χρηματική συμμετοχή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του « Ο.Π.Α.Α.Π».
Η οικονομική εισφορά των γονέων πρέπει να εξοφλείται τις πρώτες δέκα ημέρες κάθε μήνα. Η ανάλογη οικονομική
εισφορά για τα τροφεία είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού έως την 31η
Ιουλίου κάθε έτους.
Σε καμία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί.
4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Για σοβαρή μεταδοτική ασθένεια του παιδιού. Υφίσταται δυνατότητα επανένταξής του μετά από τεκμηριωμένη αποθεραπεία
και σχετική έγγραφη ενημέρωση παιδιάτρου.
 Κατόπιν αιτήσεως του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητείται η διαγραφή.
 Όταν απουσιάζει από τον Παιδικό Σταθμό το παιδί αδικαιολόγητα πάνω από 30 συνεχόμενες ημέρες και μετά
από έγγραφη ειδοποίηση του Παιδικού Σταθμού.
 Όταν κατ' εξακολούθηση δεν συμμορφώνονται οι γονείς με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του
Παιδικού Σταθμού.
 Όταν συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο (στο τέλος της σχολικής
χρονιάς).
Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή( εφόσον αυτή προβλέπεται) για χρονικό διάστημα
πέρα των δύο μηνών και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.
5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ
Θεωρούμε ότι η ενεργητική συμμετοχή των γονέων αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την αποδοτικότερη λειτουργία των
Βρεφονηπιακών Σταθμών και, ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στις συγκεντρώσεις γονέων.

