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Αγαπητοί γονείς ,
Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, η Διευθύντρια και οι
εργαζόμενοι των Δημοτικών Βρεφ/κών & Παιδικών Σταθμών, σας ευχόμαστε κι αυτή η
περίοδο φιλοξενίας που αρχίζει το φθινόπωρο, να είναι για όλους γεμάτη υγεία, χαμόγελα,
γνώσεις και ζεστές ανθρώπινες σχέσεις.
Να σας υπενθυμίσουμε «επιγραμματικά» τις αρχές λειτουργίας των Βρεφικών και
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κορυδαλλού:
 Εφαρμόζουμε Παιδαγωγικά Προγράμματα για την ομαλή σωματική,
ψυχοκινητική και νοητική εξέλιξη κάθε παιδιού, με σεβασμό στην προσωπικότητα
του. Ειδικό επιστημονικό προσωπικό φροντίζει για την εφαρμογή σύγχρονων
παιδαγωγικών προγραμμάτων.
 Οι Σταθμοί μας έχουν στο δυναμικό τους Παιδαγωγικό προσωπικό όλων
των βαθμίδων , μαγείρισσες και το βοηθητικό προσωπικό.
 Eπίσης απασχολούνται :
α) Εργοθεραπεύτρια η οποία φροντίζει για την πρώιμη διερεύνηση ειδικών
αναπτυξιακών διαταραχών που εντοπίζονται στα νήπια με στόχο την πρώιμη
παρέμβαση , την ενημέρωση, των γονιών για περαιτέρω διερεύνηση – διάγνωση και
την ενίσχυση των Παιδαγωγών στο έργο τους .
β) Μουσικούς και γυμναστή οι οποίοι φροντίζουν την μουσικοκινητική ανάπτυξη
και εκγύμναση των παιδιών
γ) Παιδίατρος .
 Φροντίζουμε για την ασφάλεια και την κάλυψη των ψυχοσωματικών αναγκών τους,
με χαμόγελο, αγάπη, τρυφερότητα και επιστημονική γνώση.
 Καλλιεργούμε κλίμα ευπρέπειας, εμπιστοσύνης και συνεννόησης.
 Επιμελούμαστε την υγιεινή και την καθαριότητα των χώρων..
 Για κάθε έκτακτο περιστατικό υγείας παρεμβαίνει η παιδίατρος μας .
 Εβδομαδιαία ιατρική παρακολούθηση
 Διαιτολόγιο επιστημονικά μελετημένο, ώστε να ανταποκρίνεται στις διατροφικές
ανάγκες της ηλικίας των παιδιών, και τα μυεί στην μεσογειακή – υγιεινή διατροφή.
 Υγειονομικός έλεγχος σε όλους τους εργαζόμενους, ετησίως.
 Διαρκής επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνεργασία με
επιστημονικούς φορείς καθώς και όλων των εργαζόμενων στους Σταθμούς.
Η συνεργασία κάθε οικογένειας με το Τμήμα που φιλοξενείται το παιδί σας, καθώς και με
τη Διοίκηση διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών. Γι’
αυτό παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις Αρχές Λειτουργίας των «Δημοτικών Βρεφ/κών
& Παιδικών Σταθμών».
Η ομαλή και επιτυχής εκπαίδευση και απασχόληση των παιδιών σας θα εξασφαλισθεί
όταν:
 Τηρείτε το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης.
 Συμμετέχετε ενεργά στις συγκεντρώσεις που θα γίνονται στο τμήμα του Παιδικού
Σταθμού, συμβάλλοντας με την άποψη σας στην καλύτερη λειτουργία του.
 Ενημερώνετε την προϊσταμένη ή την παιδαγωγό για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή
συμπεριφοράς του παιδιού σας και όταν σας ζητηθεί, προσκομίζετε Ιατρική Βεβαίωση
για την προστασία της υγείας όλων των παιδιών.

Ανταποκρίνεστε άμεσα στην ενημέρωση που θα έχετε για ενδεχόμενο πρόβλημα
υγείας του παιδιού, ώστε και με τη συμβουλή του παιδιάτρου να ληφθούν τα
απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας όλων των παιδιών.
 Τα νήπια και τα βρέφη συνοδεύονται από και προς τον παιδικό σταθμό από τους
γονείς ή άλλα ενήλικα άτομα των οποίων τα στοιχεία έχουν δηλωθεί στην
προϊσταμένη του τμήματος.
 Ακολουθείτε τους όρους υγιεινής και καθαριότητας σύμφωνα με τις προσταγές της
σύγχρονης διαβίωσης, που είναι απαραίτητοι για τη φυσιολογική ανάπτυξη του
παιδιού σας (π.χ. καθαρά ρούχα, κομμένα νύχια, έλεγχος για ψείρες και λήψη
μέτρων για την καταπολέμηση τους σε συνεργασία με τον παιδίατρο).
 Ντύνετε το παιδί σας με άνετα και απλά ρούχα, διευκολύνοντάς τα να κινούνται
ελεύθερα στο χώρο και να συμμετέχουν με ευχαρίστηση στα Εκπαιδευτικά
Προγράμματα.
Η έγκαιρη καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς συμβάλλει στην ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Παιδικών Σταθμών.
Με την υποστήριξη, τον σεβασμό και την συμπαράσταση προς όλους εμάς, ενθαρρύνετε και
διευκολύνετε το δύσκολο αλλά δημιουργικό έργο των παιδαγωγών και του συνόλου των
εργαζομένων στους Σταθμούς


Με την καινούργια χρονιά θα θέλαμε η συνεργασία μας για την υγεία των παιδιών μας
να είναι ακόμη πιο ουσιαστική και αποδοτική .
Στο Σταθμό τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής που αποτρέπουν όσο είναι δυνατόν την
μετάδοση νοσημάτων (καθαρές κουζίνες και τουαλέτες, μέτρα για το προσωπικό που
πιθανότατα νοσεί, σχολαστικό πλύσιμο χεριών).
Από τη μεριά του σπιτιού θα πρέπει επίσης να τηρούνται κάποιοι κανόνες και να
λαμβάνονται ως υποχρεώσεις.
1. Άρρωστο παιδί με πυρετό θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι μέχρις ότου να είναι
τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρα απύρετο.
2. Παιδί με εμετούς και διάρροιες παραμένει στο σπίτι , μέχρις ότου είναι χωρίς
συμπτώματα τουλάχιστον 24ώρες.
3. Σε περίπτωση που ένα παιδί εμφανίσει ψείρες , θα πρέπει να ελεγχθεί όλη η οικογένεια ,
να γίνει ‘’αντιφθειριακή‘’ αγωγή και να αφαιρεθούν όλες οι κόνιδες . Επίσης να
ενημερωθεί ο Παιδικός Σταθμός .
4. Φάρμακα και κυρίως αντιβιώσεις , στις οποίες υπάρχει πρόβλημα συντήρησης και
μεταφοράς θα πρέπει να δίνονται μόνο στο σπίτι.
5. Τα εμβόλια θα πρέπει να γίνονται κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις ,παιδιά που δεν
έχουν τα απαραίτητα εμβόλια για την ηλικία τους , δεν θα γίνονται δεκτά , παρά μόνο μετά
τον εμβολιασμό τους, με στόχο την ασφάλεια του παιδιού σας αλλά και των άλλων παιδιών.
Η υγεία του ενός παιδιού εξαρτάται άμεσα από την υγεία της κοινότητας του
Σταθμού και αντίστροφα .
Η φροντίδα μας είναι φροντίδα ειλικρινής για το σύνολο του χώρου που ζει ,
μεγαλώνει και εκπαιδεύεται ότι, πιο πολύτιμο έχετε : το παιδί σας .
Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι βασικά χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για
παιδιά προσχολικής ηλικίας και σκοπό έχουν :
 Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα
επιστημονικά δεδομένα.
 Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά,
συναισθηματικά και κοινωνικά.
 Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το
πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
 Να ενημερώνουν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε
θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το
οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
 Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 Να εξασφαλίζουν χρόνο για εργασία στους γονείς .
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑ – ΒΡΕΦΗ
Στους Παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από ηλικία 2,5
αυτοεξυπηρετούνται, μέχρι την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.
Στα βρεφικά τμήματα από 15 μηνών έως 30 μηνών .

ετών, εφόσον

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ
 Ώρες λειτουργίας των παιδικών σταθμών ορίζονται από 7:00 μέχρι 16:00
 Οι παιδικοί σταθμοί δεν λειτουργούν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις ημέρες αργίας
των Υπηρεσιών και του πολιούχου του Δήμου μας 8 Νοεμβρίου, των Ταξιαρχών .
 Επίσης δεν λειτουργούν κατά τα εξής διαστήματα :
 Από 1 έως 31 Αυγούστου
 Από 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου
 Από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά ,
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
 Η Προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 7:00 πμ. και λήγει στις 8:30 πμ.
 Οι ώρες προσέλευσης θα τηρούνται αυστηρά .
 Η αποχώρηση των παιδιών αρχίζει μετά το μεσημεριανό γεύμα μέχρι το τέλος του
ωραρίου λειτουργίας του σταθμού ή και νωρίτερα εφ΄ όσον υπάρχει ειδικός λόγος (
προσαρμογή ή ασθένεια ) .
 Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες ή από
κατάλληλο ενήλικο πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
 Στα παιδιά του σταθμού παρέχονται

: πρωινό ( 9:00 - 9:30 )
: μεσημεριανό ( 12:00 - 12:30 )
: απογευματινό ( 15:15 - 15:45 ))
 Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων και είναι
προσαρμοσμένο στην Μεσογειακή – υγιεινή διατροφή με την αντίστοιχη θερμική αξία
για την ηλικία τους, με την έγκριση της Δ/ντριας και της Παιδιάτρου των
Βρεφονηπιακών Σταθμών

