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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού μας δημιουργήσαμε τον πιο
κάτω «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» τον οποίο θα πρέπει να υπογράψουν
όλοι οι γονείς των παιδιών που θα εγγραφούν ή ειναι εγγεγραμένα στο
βρεφονηπιακό μας σταθμό, στην αρχή κάθε σχολικού έτους και έχει ισχύ
καθ΄όλο το έτος.
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Ο βρεφονηπιακός σταθμός λειτουργεί από 20/08 εως 09/08 εκτός των
αγρίων οι οποίες αναφέρονται στο ανάλογο σημείωμα.
Το ωράριο του σταθμού είναι Δευτέρα – Παρασκευή από τις 6:30 πμ έως
17:30 μμ, το Σάββατο (προαιρετικά) από 6:30 πμ – 16:30 μμ. Η ώρα
προσέλευσης των παιδιών στον σταθμό είναι έως στις 09:00 πμ. Μετά
τις 09:00 πμ η πόρτα του παιδικού σταθμού παραμείνει κλειστή και
ανοίγει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Τα δίδακτρα είναι ετήσια και καταβάλλονται σε 10, 11 ή 12 ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, απο την 1η έως την 10η ημέρα καθε μήνα. Οι γονείς
που επιλέγουν την πληρωμή σε 12 δόσεις μοιράζονται την τελευταία
δόση τα Χριστούγεννα και Πάσχα .
Οι εγγραφές γίνονται όλο το χρόνο.
Σε περίπτωση που κάποιο παιδί ασθενεί ή θέλει να απουσιάσει, οι γονείς
πρέπει να ενημερώσουν τον σταθμό το πρωί έως τις 08:00 πμ.
Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώσουν εγκαίρως το σταθμό σε
περίπτωση που το παιδί θα πρέπει να το πάραλάβει τρίτο πρόσωπο
εκτός από τους γονείς του, σε αντίθετη περίπτωση το παιδί θα
επιστρέψει στο σταθμό.
Οι γονείς των οποίων, τα παιδιά, μεταφέρονται με το σχολικό, θα
πρέπει να περιμένουν στο προκαθορισμένο σημείο επιβίβασης /
αποβίβασης, που έχει οριστεί κατά την εγγραφή του παιδιού, την
προκαθορισμένη ώρα.
Τα παιδιά πρέπει να φέρουν μια τσάντα με μια αλλαξιά ρούχα,
εσώρουχα κι ένα ζευγάρι παντόφλες. Τα παιδιά που φορούν πάνες θα
πρέπει να έχουν μαζί τους 2 - 3 πάνες ημερησίως καθώς και την ατομική
τους κρεμούλα. Κάθε προσωπικό είδος του παιδιού θα πρέπει να φέρει
επάνω του, το όνοματεπώνυμο του παιδιού. Σε αντίθετη περίπτωση ο
σταθμός δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια των
προσωπικών αντικειμένων των παιδιών.
Η εκμάθηση των Ιταλικών και των Αγγλικών συμπεριλαμβάνονται στο
πρόγραμμα του σταθμού και δεν έχουν επιπλέον χρέωση.
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10 Οι χρεώσεις που προκύπτουν απο την συμμετοχή του παιδιού σε
εκδρομές, θέατρα, παιδότοπους και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, δεν
περιλαμβάνονται στα δίδακτρα και πρέπει να καταβάλλονται δύο μέρες
πρίν την κάθε εδήλωση.
11 Η χρήση του σχολικού έχει επιπλέον χρέωση.
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Έλαβα γνώση του κανονισμού λειτουργίας του σταθμού.
Ο/H γονέας
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