
Κανόνες για τους Γονείς 

 

 Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 07:00 και λήγει στις 09:00. Μετά το πέρας της 
προσέλευσης, ΔΕΝ γίνονται δεκτά νήπια, ΕΚΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ περιπτώσεων, για τις οποίες 
οι γονείς θα πρέπει να έχουν ενημερώσει νωρίτερα την υπεύθυνη του Σταθμού (πρέπει να 

συντρέχει σοβαρός λόγος και να μη γίνεται κατ’ εξακολούθηση). 

 Η αποχώρηση αρχίζει μετά το μεσημεριανό γεύμα και ολοκληρώνεται στις 15:50 μ.μ. οπότε 
και ετοιμάζεται ο Σταθμός για το κλείσιμο (απολύμανση παιχνιδιών, αερισμός και 
συναγερμός). 

 Τα παιδιά που παραμένουν στον Σταθμό μετά τις 13.30, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό 
Λειτουργίας, αναπαύονται.  

 Οι γονείς παραδίδουν και παραλαμβάνουν τα παιδιά από τις παιδαγωγούς. Στην αρχή 
του χρόνου οι γονείς ορίζουν τα άτομα που μπορούν να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους 

κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ή μετέπειτα με υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση 
θεωρημένη (τα άτομα  που παραλαμβάνουν εκτάκτως τα παιδιά θα πρέπει να επιδεικνύουν 
την αστυνομική τους ταυτότητα). 

 Οι γονείς που το παιδάκι τους θα πρέπει να απουσιάσει για οποιονδήποτε λόγο 
ενημερώνουν την υπεύθυνη του Σταθμού. Η αδικαιολόγητη απουσία πάνω του ενός μηνός 
έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη διαγραφή του παιδιού. Ενημέρωση με ιατρική 
βεβαίωση είναι απαραίτητη για ιογενείς λοιμώξεις και νοσήματα καθώς και όποτε 

ζητηθεί από την υπεύθυνη για έκτακτους λόγους. Νήπια με πυρετό, εμετούς και άλλα 
συμπτώματα ιώσεων παραμένουν σπίτι μέχρι ίασής τους, για την ασφάλειά τους και τη μη 
μετάδοση της νόσου. 

 Ύστερα από πιεστικά αιτήματα των γονέων, σε περίπτωση φθειρίασης ή προσβολής από 
άλλα παράσιτα, για τη μη μετάδοση του φαινομένου, τα νήπια που νοσούν παραμένουν στο 
σπίτι για θεραπεία. Παρόλο που το φαινόμενο δεν είναι ίωση, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν 
ίωση λόγω της εύκολης μετάδοσης και της δύσκολης θεραπείας για την εξάλειψή του. 

 Η καθυστέρηση στην αποχώρηση του νηπίου πέραν του ωραρίου είναι λόγος διαγραφής 
του, λόγω καθορισμού του ωραρίου από τον κανονισμό. Επίσης η αργοπορία στην 
προσέλευση χωρίς ενημέρωση θεωρείται μη συμμόρφωση των γονέων με τους κανόνες 

των σταθμών. 

 Το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους γίνεται στους Παιδικούς Σταθμούς το ξεκίνημα της ετήσιας 
λειτουργίας με την προσαρμογή των παιδιών. Η προσαρμογή είναι η εναρκτήρια 
παιδαγωγική δραστηριότητα που η επιτυχία της καθορίζει την ένταξη των παιδιών στους 

κανόνες ζωής του Παιδικού Σταθμού. Βασικός στόχος της προσαρμογής είναι η αβίαστη 
προσαρμογή του νηπίου και η σταδιακή του ανεξαρτητοποίηση από τα οικεία του πρόσωπα 
έτσι ώστε στο τέλος της 3ης εβδομάδας να μπορεί να παραμείνει στον Σταθμό κανονικό 

ωράριο. Έτσι την πρώτη εβδομάδα τα νήπια παραμένουν έως τις 10:30 π.μ., τη δεύτερη 
έως τις 11:30 π.μ., την τρίτη μετά το γεύμα στις 12:45 π.μ. και από την τέταρτη κανονικά. 
Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη Διεπιστημονική Ομάδα, το 

μειωμένο ωράριο μπορεί να διατηρηθεί για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο. Για την 
περίοδο της προσαρμογής αν γίνει εισήγηση από την Προϊσταμένη, οι παιδαγωγοί ενδέχεται 
να ακολουθούν ενιαίο ωράριο, για την εξυπηρέτηση όλων των παιδιών. 

 Σημαντική θέση στην παιδαγωγική πρακτική κατέχει η καθημερινή επαναπροσαρμογή των 
παιδιών μετά από ένα διάστημα απουσίας (ασθένεια, γιορτές, Σαββατοκύριακα, κλπ).  

 Στους παιδικούς σταθμούς γίνεται τρεις φορές το χρόνο ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ. Στις περιπτώσεις 
αυτές το ωράριο περιορίζεται μερικώς.   

 


