∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή και επανεγγραφή παιδιού οι γονείς ή κηδεµόνες συµπληρώνουν και υποβάλλουν έντυπη
αίτηση – ερωτηµατολόγιο. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα των
παρακάτω δικαιολογητικών. Επισηµαίνεται ότι, οι βεβαιώσεις εργοδότη των γονέων, η βεβαίωση υγείας
βρεφών και νηπίων από τον Παιδίατρο τους (έντυπο που δίδεται από την υπηρεσία), καθώς και οι
υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες.
Η υποβολή των αιτήσεων µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά γίνεται στους κατά τόπους βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πιστοποιητικό Γέννησης Τέκνου (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία του ∆ήµου, εκτός των
αλλοδαπών παιδιών) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία του ∆ήµου
εκτός των αλλοδαπών γονέων) ή ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης.
3. Ιατρική βεβαίωση για τη σωµατική και πνευµατική υγεία του παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την
Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας µε τα εµβόλια που
προβλέπονται ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσµατα
φυµατινoαντίδρασης, όπως ορίζεται από τις απόψεις της παιδιατρικής.
4. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος των
γονέων του τρέχοντος φορολογικού έτους (φορολογικό έτος 2017).
5. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασµός Τηλεφώνου ή ∆ΕΗ ή ΕΥ∆ΑΠ ή µισθωτήριο
συµβόλαιο) ή οποιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας.
6. Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης των γονέων του παιδιού, στην οποία θα αναγράφονται
και οι πιθανές αλλαγές που προέκυψαν στο τρέχον έτος (π.χ. γέννηση και άλλου παιδιού η οποία δεν
αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Εάν δεν υπάρχουν αλλαγές δηλώνεται
ότι δεν έχει αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση των γονέων.
7. Υπεύθυνη δήλωση για το ποιος θα παραλαµβάνει το παιδί από το σταθµό που θα φιλοξενείται.

8. Για εργαζόµενους γονείς:
Α) Στον ιδιωτικό τοµέα:
•

•

Βεβαίωση εργασίας του τελευταίου µήνα από τον εργοδότη και των δύο (2) γονέων, στην
οποία να αναγράφεται το ωράριο εργασίας, καθώς και βεβαίωση ενσήµων από τον
ασφαλιστικό φορέα.
Για τους νεοπροσλαµβανόµενους, βεβαίωση µη οριστικοποιηµένων ενσήµων ή αντίγραφο
της αναγγελίας πρόσληψης ή της σύµβασης µε τον εργοδότη.

Β) Στο ∆ηµόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠ∆∆ αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωσης εργασίας.
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Γ) Για ελεύθερους επαγγελµατίες:
•

Όσοι είναι αυτοαπασχολούµενοι απαιτείται:

α. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού οφειλής στο ασφαλιστικό ταµείο ή εργόσηµο.
και
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύµατος.

9. Για άνεργους γονείς απαιτείται:
•

Αντίγραφο βεβαίωσης ανεργίας ή αντίγραφο της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, ή
αντίγραφο βεβαίωσης εξατοµικευµένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.

10. Για γονείς που συµµετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράµµατα,
απαιτείται αντίγραφο Ιδιωτικού Συµφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης
υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του
προγράµµατος. Εάν συµµετέχουν σε πρόγραµµα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης,
απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιηµένο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη
συνέχιση παρακολούθησης του προγράµµατος.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Αναπηρία γονέων ή τέκνου µε ποσοστό 67% και άνω:
• Προσκοµίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονοµικής Επιτροπής µε ποσοστό αναπηρίας γονέων ή
τέκνου 67% και άνω.
2. Για παιδιά µε ειδικές ανάγκες, τα οποία µπορούν να ενταχθούν στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας του
Παιδικού Σταθµού απαιτείται γνωµάτευση από γιατρό κατάλληλης ειδικότητας ή έκθεση Κρατικού
Νοσηλευτικού Ιδρύµατος ή Ασφαλιστικού Οργανισµού ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας.
3. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθµό από τρίτες χώρες, εκτός των
αναφερόµενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια διαµονής σε ισχύ. Σε
περίπτωση που η άδεια έχει λήξει, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί η
σχετική αίτηση ανανέωσής της.

4. Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται
στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Για διαζευγµένους γονείς ή γονείς σε διάσταση:
•

Προσκοµίζεται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο
της διάστασης, το οποίο έχει εκδοθεί εντός των δυο τελευταίων ετών, καθώς και δικαστική
απόφαση επιµέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιµέλειας εάν οι γονείς είναι
διαζευγµένοι ή εν διαστάσει.
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6. Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές:
•

Προσκοµίζεται βεβαίωση τελευταίου εξαµήνου σπουδών από τη Γραµµατεία της Σχολής που
φοιτούν.

7. Για γονέα στρατιώτη:
•

Προσκοµίζεται βεβαίωση από στρατολογικό γραφείο.

8. Οικογένειες µε ενήλικα παιδιά που φοιτούν:
•

Βεβαίωση σχολής για τη φοίτηση των παιδιών.

9. Για κατοικία µε ενοίκιο:
•

Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο συµβόλαιο σε ισχύ ή απόδειξη κατάθεσης µισθώµατος.

10. Για κατοικία µε δάνειο:
•

Βεβαίωση δανείου α΄ κατοικίας από την τράπεζα

11. Σε περίπτωση φιλοξενίας των γονέων, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση και λογαριασµός ∆ΕΚΟ του
ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία φιλοξενούνται οι γονείς.
Κάθε άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει, στο µέτρο του εφικτού, ειδικά - κοινωνικά προβλήµατα,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί από την υπηρεσία ότι είναι απαραίτητο κατά την
διαδικασία αξιολόγησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για την επανεγγραφή των νηπίων απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν µεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη µη µεταβολή (δικαιολογητικό 6 στα
υποχρεωτικά δικαιολογητικά).
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∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Στους Βρεφικούς/Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας
εγγράφονται βρέφη και νήπια αποδεδειγµένα εργαζόµενων γονέων, τα παιδιά οικονοµικά αδυνάτων
οικογενειών, προτιµοµένων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (όπως
π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά άγαµων µητέρων, διαζευγµένων ή σε διάσταση γονέων,
παιδιά που προέρχονται από γονείς µε σωµατική ή πνευµατική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κλπ.).
Επειδή οι αιτήσεις που υποβάλλονται είναι συνήθως περισσότερες από τις κενές θέσεις που υπάρχουν,
γίνεται αξιολόγηση και κατάταξη όλων, σύµφωνα µε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια που µοριοδοτούνται
ως ακολούθως:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - ΜΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κάτοικος
Μονογονεϊκή οικογένεια (γονείς άγαµοι, σε χηρεία, διαζευγµένοι), γονέας
στρατευµένος ή γονείς σπουδαστές ή Φοιτητές.
Αριθµός ανήλικων τέκνων στην οικογένεια ή ενηλίκων που συνεχίζουν σπουδές
(βεβαίωση σχολής)
Στην οικογένεια άτοµο µε αναπηρία (γονείς ή παιδί) πάνω από 67%
Παιδί ορφανό και από τους δυο γονείς
Επανεγγραφή

ΜΟΡΙΑ
20
40

10 µόρια για
κάθε παιδί
30
50
30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - ΜΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κατοικία µε ενοίκιο
Κατοικία ιδιόκτητη µε δάνειο (α΄ κατοικία)
Άνεργος µε έως δυο έτη ανεργίας

Άνεργος µε πάνω από δυο έτη ανεργίας

Μέχρι 8.000,00 € σύνολο εισοδηµάτων αθροιστικά
8.000,01 € - 14.000,00 € σύνολο εισοδηµάτων αθροιστικά
14.000,01 € – 20.000,00 € σύνολο εισοδηµάτων αθροιστικά
20.000,01 € - 30.000 €

ΜΟΡΙΑ
15
15
10 µόρια για
κάθε άνεργο
γονέα
20 µόρια για
κάθε άνεργο
γονέα
50
30
20
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
1.Τα στοιχεία των αιτήσεων, σύµφωνα µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, καταχωρούνται σε πρόγραµµα
ηλεκτρονικής εφαρµογής – επεξεργασίας και µοριοδοτούνται, προκειµένου να γίνει κατάταξη των
αιτήσεων για την τελική αξιολόγηση, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. Οι αιτήσεις µοριοδοτούνται
εφόσον συνοδεύονται από τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς την
ηλικία των παιδιών που φιλοξενούνται στους Βρεφικούς/ Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς του
4

∆ήµου. Η ένταξη των παιδιών σε κάποιον από τους Σταθµούς γίνεται σύµφωνα µε τη διεύθυνση
κατοικίας των γονέων και τη διαθεσιµότητα των σταθµών, ανεξάρτητα από το σταθµό στον οποίο
κατατίθεται η αίτηση. Οι αιτήσεις που κατατίθενται αργότερα από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί,
θεωρούνται εκπρόθεσµες και εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεµούν αιτήσεις
που έχουν εµπρόθεσµα υποβληθεί και µοριοδοτούνται ξεχωριστά µε το ισχύον σύστηµα. Τα
εγγραφόµενα στους σταθµούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ∆ήµου. Τα
παιδιά όµορων ∆ήµων δεν αποκλείονται, εφόσον υπάρχει κενή θέση. Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις
κατοίκων όµορων ∆ήµων θα µοριοδοτηθούν όταν υπάρξουν κενές θέσεις και έχουν εξυπηρετηθεί όλα τα
παιδιά των κατοίκων του δήµου που έχουν κάνει αίτηση.

α. Σε περίπτωση ισοψηφίας µορίων θα προσµετρήσει αυστηρά το συνολικό εισόδηµα της οικογένειας.
β. Στην περίπτωση που δεν εργάζονται αποδεδειγµένα και οι δύο γονείς, τα παιδιά κατατάσσονται, όταν
οι θέσεις δεν καλυφθούν.
γ. Στην περίπτωση των νεοπροσλαβανοµένων που δε διαθέτουν ακόµη ένσηµα, αυτά υποχρεούνται να τα
προσκοµίσουν στην υπηρεσία το Σεπτέµβριο. Σε διαφορετική περίπτωση, τα παιδιά θα διαγράφονται και
η θέση τους θα καλύπτεται από τα επόµενα του πίνακα κατάταξης.
2. Παιδιά που πάσχουν από σωµατικές, πνευµατικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, εγγράφονται στο
Σταθµό, εφόσον βεβαιώνεται µε γνωµάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό µπορεί να είναι
ωφέλιµο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθµού. Σε
αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λαµβάνει απόφαση για τον
ορισµό κατάλληλου εξειδικευµένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί µπορεί να
προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του
Ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται µε την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την
Προϊσταµένη/τον Προϊστάµενο του Σταθµού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθµη εφαρµογή
του παιδαγωγικού προγράµµατος και υποχρεούται να προσκοµίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές
εξετάσεις (άρθρο 3 παρ. 1α., Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθµών, ΦΕΚ 4249/τευχ. Β΄/2017).
Στους Βρεφικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθµούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας 6 µηνών (την 1/9 κάθε έτους)
έως 2,5 ετών, ενώ στους Παιδικούς Σταθµούς εγγράφονται παιδιά από 2,5 ετών (την 1/9 κάθε έτους), έως
την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Στις περιπτώσεις που οι Βρεφικοί/Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθµοί του ∆ήµου συµµετέχουν σε
επιδοτούµενο πρόγραµµα παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών µε αντίστοιχη επιδότηση
οικονοµικής συµµετοχής, από οποιοδήποτε φορέα, ο αριθµός των προσφερόµενων θέσεων, ανά δοµή και
κατηγορία, αποφασίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας, µε
εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης. Η εγγραφή, διαγραφή και οικονοµική συµµετοχή των παιδιών
ακολουθεί τους όρους που ορίζονται από το εκάστοτε πρόγραµµα.
Τα αποτελέσµατα από τη διαδικασία µοριοδότησης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήµου, καθώς και
στο ∆ηµαρχείο.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η περίοδος των ενστάσεων ξεκινάει αµέσως µετά την ανάρτηση των αποτελεσµάτων και θα ισχύει για
επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες. Η ένσταση γίνεται µε αίτηση του γονέα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και
αφορά µόνο τη µοριοδότηση. Κατόπιν οι ενστάσεις εξετάζονται από την επιτροπή αξιολόγησης.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
1. Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί του ∆ήµου Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας λειτουργούν από 1
Σεπτεµβρίου έως 31 Ιουλίου.
2. Οι ώρες λειτουργίας τους είναι από 7:00 έως 16:00.
3. ∆εν λειτουργούν τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις ηµέρες αργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.
4. ∆εν λειτουργούν κατά τις περιόδους :
από 1η έως 31η Αυγούστου
από 24η ∆εκεµβρίου έως την 6η Ιανουαρίου
από Μεγάλη Πέµπτη έως την Κυριακή του Θωµά.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
1. Η προσέλευση των νηπίων γίνεται από τις 7:00 έως τις 9:00. Μετά την ώρα αυτή δε γίνονται δεκτά
βρέφη και νήπια, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, για τις οποίες οι γονείς θα ειδοποιούν την Υπεύθυνη
του Σταθµού.
2. Η αποχώρηση είναι δυνατή από τις 13:00 έως τις 16:00. Τα παιδιά µπορούν να παραλαµβάνονται
νωρίτερα, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, για τους οποίους οι γονείς ενηµερώνουν την Υπεύθυνη του
Σταθµού.
3. Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεµόνες τους ή κατάλληλο ενήλικο
άτοµο που θα έχει εγγράφως εξουσιοδοτηθεί.

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
1. Στα παιδιά των σταθµών παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή
• πρωινό
(09:00 – 09:30 )
• δεκατιανό
(10:15 – 10:30 )
• µεσηµεριανό (12:00 – 13:00)
• απογευµατινό (15:15 – 15:45)
που παρασκευάζεται στα µαγειρεία των Σταθµών µε ιδιαίτερα προσεγµένα υλικά.
2. Το διαιτολόγιο συντάσσεται µε την εποπτεία του Παιδιάτρου σύµφωνα µε τις σύγχρονες απόψεις για
την υγιεινή διατροφή των παιδιών και αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Από το ∆ήµο δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα θέµατα της υγείας, για να µην υπάρξουν κίνδυνοι για τα
παιδιά ή εξάπλωση µεταδοτικών ασθενειών σε άλλα. Για το λόγο αυτό, οι γονείς έχουν υποχρέωση να
έχουν άµεση επικοινωνία µε τις Υπεύθυνες των Βρεφικών/Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών για
οποιοδήποτε θέµα άπτεται της υγείας των παιδιών τους και συγκεκριµένα:
1. Στην περίπτωση που κάποιο παιδί αρρωστήσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Παιδικού
Σταθµού, ειδοποιούνται οι γονείς του να το παραλάβουν και το παιδί παραµένει εκτός του Σταθµού έως
την πλήρη ανάρρωσή του.
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2. Σε περίπτωση λοιµώδους νοσήµατος, οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν άµεσα την Υπεύθυνη.
Η επιστροφή του παιδιού στο σταθµό πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος
Παιδιάτρου στην οποία να αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί και να βεβαιώνεται η
αποκατάσταση της υγείας του.
3. Στην περίπτωση εµφάνισης ψειρών, το παιδί παραµένει υποχρεωτικά για λόγους προληπτικούς εκτός
Σταθµού, προκειµένου να αποψειριαστεί εντελώς.
4. Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού π.χ. ατύχηµα ειδοποιείται από την Υπεύθυνη άµεσα ο
Παιδίατρος του ∆ήµου και οι γονείς του παιδιού.
5. Σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις ασθενειών ή ατυχηµάτων κλπ. τα φιλοξενούµενα βρέφη και
νήπια δεν µεταφέρονται µε τα ιδιωτικά αυτοκίνητα του προσωπικού (καλείται το ΕΚΑΒ).
6. Για παιδιά που παρουσιάζουν οποιαδήποτε µορφή αλλεργίας απαιτείται γνωµάτευση γιατρού που θα
αναγράφει τη µορφή και το είδος της αλλεργίας, καθώς και τον τρόπο αντιµετώπισης της.
Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού των παιδικών σταθµών το
οποίο εφαρµόζει πιστά όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Υποβάλλεται τακτικά σε
προληπτικό έλεγχο και εφοδιάζεται µε ειδικό πιστοποιητικό υγείας που θεωρείται από την αρµόδια
υγειονοµική υπηρεσία.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΟΝΕΩΝ
Η δηµοτική αρχή αφουγκραζόµενη τις ανάγκες της κοινωνίας και µε δεδοµένη την άσχηµη οικονοµική
συγκυρία των τελευταίων ετών αποφάσισε (Απόφαση 353/2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
περί “Κατάργησης Τροφείων Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Κερατσινίου-∆ραπετσώνας), η φιλοξενία των
βρεφών και παιδιών στους βρεφικούς/βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς να είναι δωρεάν.

∆ΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών γίνεται εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Μετά από αίτηση του γονέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητά τη διαγραφή.
2. Όταν κατ΄εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόµενων ηµερών τα παιδιά απουσιάζουν
αδικαιολόγητα από το Σταθµό και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της
ανωτέρω προθεσµίας.
3. Όταν κατ΄εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών,
αυτοί δεν συµµορφώνονται µε το πρόγραµµα και τους όρους λειτουργίας του σταθµού.
4. Όταν τα νήπια συµπληρώνουν τη νόµιµη ηλικία για την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
5. Όταν εµφανιστούν σοβαρά προβλήµατα στη συµπεριφορά ή την υγεία των παιδιών, που δεν µπορούν
να αντιµετωπιστούν από το Σταθµό, µετά από προηγούµενη επικοινωνία µε τους γονείς και κατόπιν
γνωµάτευσης ειδικού γιατρού.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς κατά το µήνα Σεπτέµβριο στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς
Σταθµούς βασικό µέληµα, τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών, είναι η οµαλή προσαρµογή των
παιδιών σ’ αυτούς. Για το λόγο αυτό, εφαρµόζεται η εξής διαδικασία:
1. Η παραµονή των βρεφών στο Σταθµό την πρώτη εβδοµάδα είναι ολιγόωρη. Με αυτό τον τρόπο,
γίνεται η αβίαστη προσαρµογή του παιδιού και η ανεξαρτητοποίησή του σταδιακά, ώστε από τη δεύτερη
εβδοµάδα να παραµένει στο σταθµό µε κανονικό ωράριο.
2. Για τα νήπια που για πρώτη φορά πηγαίνουν σε Παιδικό Σταθµό, ακολουθείται παρόµοια διαδικασία,
δηλαδή της ολιγόωρης παραµονής, µέχρι την προσαρµογή τους στα προϋπάρχοντα τµήµατα.
3. Η περίοδος προσαρµογής ισχύει και για οποιοδήποτε µεταγενέστερη εγγραφή.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η ενεργή συµµετοχή των γονέων θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη για την αποδοτικότερη λειτουργία των
Σταθµών. Για το λόγο αυτό, παρακαλούµε για τη συµµετοχή σας στις συγκεντρώσεις που γίνονται µε
στόχο την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση σας σε πιθανά προβλήµατα εκπαίδευσης των παιδιών
σας.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ
( συµπληρώνεται από τον Παιδίατρο )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙ∆ΙΟΥ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
1. Περιγεννητική κατάσταση:………….......................................................................
.………………………………………………………………………………………
2.Ψυχοκινητική Ανάπτυξη:…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3. Οµιλία:……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4. Σε καταφατικές περιπτώσεις σηµειώσατε µε Χ το ανάλογο τετράγωνο:

ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Ιλαρά
Ερυθρά
Παρωτίτιδα
Ανεµοβλογιά
Οστρακιά

Χ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Αλλεργία& που
Σπαστική βροχίτις
Επιληψία
Πυρετικοί σπασµοί
Έλλειψη Ενζύµου

Χ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άλλα νοσήµατα:……………………………………………………………………......
5.Χειρουργικές επεµβάσεις:
ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6. Παίρνει φάρµακα για χρόνιο νόσηµα και ποιά:……………………………….......
…………………………………………………………………………………….....
7. Εµβόλια: (Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού µε τα σχετικά
εµβόλια που έχουν πραγµατοποιηθεί µε σφραγίδα και υπογραφή
του Παιδιάτρου στην αντίστοιχη σειρά δόσης εµβολίου).
Για ειδικές περιπτώσεις το πιστοποιητικό υγείας θα συνοδεύεται και από έκθεση του ειδικού
γιατρού.
Ο/Η ……………………………………………………………µπορεί να φιλοξενηθεί
σε Παιδικό Σταθµό.
(Ονοµατεπώνυµο ,ηµεροµηνία ,σφραγίδα και τηλέφωνα Παιδιάτρου)
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