Καλώς ήρθατε στους
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο ∆ήµο Καισαριανής λειτουργούν λειτουργούν 4 Βρεφονηπιακοί και 2 Βρεφικοί
Σταθµοί, οι οποίοι παρέχουν εκπαίδευση και φροντίδα στα παιδιά προσχολικής
ηλικίας, σύµφωνα µε τα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ
Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
Α’ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
Β’ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ
Γ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
∆’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 46
210-72.12.193
ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 46 – Α’ 210-72.29.684
ΟΡΟΦΟΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ 19
210-72.38.062
ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ
210-72.98.343
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ
& 10-72.48.285
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ν. ΕΦΕΣΣΟΥ & ΑΝ∆Ρ.
210-7230657
ΚΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
213.20.10.730

Ο κανονισµός Λειτουργίας
ορίζεται στο ΦΕΚ 4292/Β’/5-12-2017 και στην 336562/7.4.22 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
•

Τα τµήµατα Προσχολικής Αγωγής λειτουργούν από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι και
31η Ιουλίου, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή.

•

Οι ώρες λειτουργίας τους είναι 07.00-16.00.

•

Ο µήνας Σεπτέµβριος ή ο πρώτος µήνας εγγραφής των παιδικών, είναι
περίοδος προσαρµογής και γι’ αυτό ακολουθεί µειωµένο πρόγραµµα µε
αυξητικό αριθµό ωρών παραµονής των παιδιών, ακολουθώντας τις ανάγκες
του κάθε παιδιού ξεχωριστά µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία οµαλής
προσαρµογής του στο νέο περιβάλλον.

Τα τµήµατα Προσχολικής Αγωγής δεν λειτουργούν:
από 24 ∆εκεµβρίου έως και 6 Ιανουαρίου
από Μ. Πέµπτη έως και Κυριακή του Θωµά.
Τις επίσηµες αργίες των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.
Την ηµέρα εορτασµού του πολιούχου του ∆ήµου Καισαριανής Αγ. Νικολάου.

Από την 1η έως και 31η Αυγούστου.
Με απόφαση της ∆ηµοτικής Αρχής είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας τους
λόγω απολύµανσης δυσµενών καιρικών συνθηκών ή άλλων σοβαρών λόγων

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Η προσέλευση γίνεται από τις 07.00-09.00 και η αποχώρηση 12.30-14.00 ή 15.0016.00.
Κατά την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών, οι γονείς-κηδεµόνες παραδίδουν
τα παιδιά τους στις παιδαγωγούς εντός του σταθµού και τα παραλαµβάνουν από
αυτούς. H προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών µε ΕΣΠΑ, γίνεται µόνο µε την
Κάρτα Παρουσίας (ΚΑ.ΠΑ) για την οποία, οι γονείς έχουν αποκλειστικά την ευθύνη
φύλαξης, καθώς δεν επιτρέπεται να παραµένει στη ∆οµή.
Τα παιδιά παραλαµβάνονται από τον γονέα-κηδεµόνα ή άλλο ενήλικο πρόσωπο που
υποδεικνύεται από αυτούς µε υπεύθυνη δήλωση και επίδειξη της αστυνοµικής
ταυτότητας. Κάθε αλλαγή προσώπου θα πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα στον
προϊστάµενο του τµήµατος.
Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας του παιδιού οι γονείς οφείλουν να ενηµερώνουν
τον προϊστάµενο του τµήµατος. Για τα παιδικά µε ΕΣΠΑ, οι απουσίες πέραν των 10
µέσα στον µήνα, θα πρέπει να δικαιολογούνται µε ιατρική βεβαίωση η οποία θα
προσκοµίζεται στο σταθµό το αργότερο έως την 3η εργάσιµη του επόµενου µήνα,
από αυτό που αφορούν.
Μετά το τέλος της ώρας προσέλευσης η πόρτα παραµένει κλειστεί για λόγους
ασφαλείας.
Η τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης είναι απαραίτητη
προϋπόθεση και υποχρέωση των γονέων.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών πραγµατοποιείται από τον/την παιδίατρό
µας, ο/η οποίος/α επισκέπτεται τα τµήµατα ανά 15 ηµέρες.
Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να ενηµερώνουν τον/την προϊστάµενο του τµήµατος
που φοιτά το παιδί τους για οποιοδήποτε θέµα άπτεται της ψυχοσωµατικής υγείας
των παιδιών τους.
Σε περίπτωση που κάποιο παιδί αρρωστήσει, ειδοποιούνται αµέσως οι γονείς του και
το παραλαµβάνουν. Το παιδί επιστρέφει µετά την πλήρη ανάρρωσή του, µε ιατρική
βεβαίωση στην οποία αναγράφεται η νόσος από την οποία έπασχε και βεβαιώνεται η
αποκατάσταση της υγείας. Επαναλαµβάνουµε ότι, για τα παιδικά µε ΕΣΠΑ, οι
απουσίες πέραν των 10 µέσα στον µήνα, θα πρέπει να δικαιολογούνται µε ιατρική

βεβαίωση η οποία θα προσκοµίζεται στο σταθµό το αργότερο έως την 3η εργάσιµη
του επόµενου µήνα, από αυτό που αφορούν.
Στα παιδιά δεν χορηγούνται φάρµακα.
Παιδιά που παρουσιάζουν ψυχοσωµατικά ή αναπτυξιακά προβλήµατα µπορούν υπό
προϋποθέσεις να εγγραφούν, εφόσον βεβαιώνεται µε γνωµάτευση ειδικού γιατρού
ότι το παιδί έχει δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο λειτουργίας του παιδικού σταθµού
και ότι αυτό µπορεί να είναι ωφέλιµο για την εξέλιξή του.
∆ΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η διαγραφή των παιδιών γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
Μετά από αίτηση του γονέα στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητείται
η διαγραφή.
Αν εµφανιστούν σοβαρά προβλήµατα συµπεριφοράς ή υγείας του παιδιού
που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από τον σταθµό, µετά από επικοινωνία
µε τους γονείς και γνωµάτευση ειδικού γιατρού
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 παιδικού σταθµού.
‘Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόµενων ηµερών, το παιδί
απουσιάζει αδικαιολόγητα και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι
γονείς πριν την παρέλευση αυτής της προθεσµίας.
Για οποιοδήποτε πρόβληµα απευθύνεστε µε την σειρά:
1. Στην νηπιαγωγό του τµήµατος του παιδιού.
2. Στην προϊσταµένη του σταθµού
3. Στην Tµηµατάρχη προσχολικής αγωγής.
Τα τµήµατα Προσχολικής Αγωγής ως πρώτη βαθµίδα οργανωµένης εκπαιδευτικής
δοµής, αποτελούν τη βάση για την οµαλή ψυχοσωµατική εξέλιξη των παιδιών και
ένταξη τους σε περιβάλλον µάθησης.
Στην πρώτη αυτή βαθµίδα φροντίδας και εκπαίδευσης εκτός οικογενειακού
περιβάλλοντος για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών πρωταρχική και ουσιαστική
σηµασία έχει η αρµονική συνεργασία των γονέων, των παιδαγωγών και της
δηµοτικής αρχής.
Εµείς από την πλευράς µας προσπαθούµε για το καλύτερο. Το ίδιο περιµένουµε και
από εσάς τους γονείς. Είµαστε στο πλευρό σας για να συζητήσουµε και να
επιλύσουµε µε τον καλύτερο τρόπο οποιοδήποτε πρόβληµα.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ
Αγαπητοί γονείς, η ένταξη ενός παιδιού στο βρεφονηπιακό σταθµό αποτελεί µια
σηµαντική αλλαγή στη ζωή του. Συνήθως, το πρώτο διάστηµα συνοδεύεται από
κλάµατα, ατελείωτους αποχαιρετισµούς και ψυχική ταλαιπωρία για το παιδί και εσάς
τους ίδιους. Σε αυτό το στάδιο, µπορείτε µε τη στάση σας, να παίξετε σηµαντικό ρόλο
στην αντιµετώπιση του άγχους αποχωρισµού και, κατ’ επέκταση, στη γρήγορη
προσαρµογή του στο νέο περιβάλλον.
Πολλές φορές ο αποχωρισµός είναι πιο δύσκολος για σας παρά για τα παιδιά, τα
οποία ψυχανεµίζονται το φόβο των γονέων και τους δηµιουργείται µια αίσθηση
ανασφάλειας.
Η κατάσταση αυτή απαιτεί λεπτούς χειρισµούς, συνεργασία και αλληλοκατανόηση
µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών ώστε να αντιµετωπιστούν σωστά τα αρνητικά
συναισθήµατα που βιώνει το παιδί.
Παρακάτω παραθέτουµε µερικές στρατηγικές που προτείνουν παιδαγωγοί και
ψυχολόγοι, για το πώς µπορούµε να διευκολύνουµε την προσαρµογή του παιδιού
στο καινούργιο περιβάλλον.

Τι δεν πρέπει να κάνετε:
Μη ρωτάτε το παιδί αν θέλει να έρθει στο Σταθµό και µην το δελεάζετε µε
υποσχέσεις για δώρα, γλυκά ή βόλτες αν παραµείνει στο χώρο του Σταθµού
χωρίς να κλαίει.
Ποτέ µην φεύγετε στα κρυφά. Ετσι θα θεωρήσει ότι δεν µπορεί να σας
εµπιστευτεί και θα νιώσει ακόµα περισσότερο φόβο.
Ποτέ µην του λέτε ότι θα έρθετε να το πάρετε σε λίγα λεπτά, διότι αφού αυτό
δεν θα συµβεί, θα νιώσει µεγαλύτερη ανασφάλεια.
Μην περιφέρεστε γύρω του και µην καθυστερείτε να το παραδώσετε στον
παιδαγωγό. Αν παρατείνετε ο αποχωρισµός, το παιδί καταλαβαίνει ότι έχετε
άγχος και δυσκολεύεται ακόµα περισσότερο να ηρεµήσει.
Μην υποχωρείτε ποτέ, όσο έντονες κι αν είναι οι αντιδράσεις του. Αν
υποχωρήσετε έστω και µία φορά, θα µάθει ότι µε αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει
αυτό που θέλει.
Μην παρουσιάζετε το Σταθµό σαν ένα «τέλειο µέρος», στο οποίο «σίγουρα
θα περνά υπέροχα». Το παιδί δικαιούται να νιώσει στεναχώρια που σας
αποχωρίζεται. Στόχος
είναι να µειώσουµε τα συναισθήµατα λύπης, όχι να «απαγορεύσουµε» την
ύπαρξη ή την έκφρασή τους.

Μην δείχνετε τυχόν αρνητικά συναισθήµατα (θυµό, απογοήτευση) για τα
πρόσωπα και το περιβάλλον του σχολείου µπροστά στο παιδί. Η θετική σας
στάση θα το κάνει να νιώσει ασφαλής.

Τι πρέπει να κάνετε:
Ξεκινήστε το πρωινό ξύπνηµα 10 λεπτά νωρίτερα από σύνηθες, έτσι ώστε να έχετε
χρόνο να σηκώσετε το παιδί µε τρυφερότητα, χωρίς να αγχωθείτε µε τις πρωινές
ετοιµασίες.
Ανακοινώστε µόνο µία φορά στο παιδί ότι είναι ώρα για το Σταθµό και µετά συνεχίστε
µε την καθιερωµένη πρωινή ρουτίνα. Αν δεν θέλει να φάει, µην το πιέσετε.
Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο από την πλευρά σας πως ότι και να κάνει θα πάει στο
σχολείο.
Στη διάρκεια της µετάβασης από το σπίτι στο Σταθµό, κάντε ότι κάνετε συνήθως όταν
πηγαίνεται βόλτα, χωρίς να κουβεντιάσετε καθόλου σχετικά µε το Σταθµό.
Φροντίστε ώστε το παιδί να έχει ξυπνήσει πλήρως την ώρα που θα το παραδώσετε
στον παιδαγωγό, προκειµένου να µπορέσει να σας αποχαιρετήσει.
Μπείτε στην είσοδο του Σταθµού κρατώντας το παιδί από το χέρι και όχι αγκαλιά. Με
αυτόν τον τρόπο µειώνετε τις πιθανότητες να γαντζωθεί πάνω σας και διευκολύνεται
τη µετάβασή του στο χώρο της τάξης του.
Αποχαιρετήστε το παιδί µε τρυφερότητα αλλά και αποφασιστικότητα. Η πόρτα έξω
από την οποία το παραδίδεται είναι ένα νοητό όριο µεταξύ του χώρου του παιδιού και
του χώρου των γονέων. Μόλις φτάσετε σε αυτή την πόρτα και το παραδώσετε στον
παιδαγωγό, γυρίστε πρώτοι εσείς την πλάτη και φύγετε. Έτσι το παιδί νιώθει ότι
εµπιστεύεστε την ικανότητά του να αντιµετωπίσει την κατάσταση.
Ενηµερώστε το αποβραδίς για το ποια χρονική στιγµή θα το παραλάβετε (µετά το
πρωινό, µετά την αυλή, µετά το µεσηµεριανό φαγητό, µετά τον ύπνο) και τηρήστε
πιστά την υπόσχεσή σας. ΄Ετσι, θα το βοηθήσετε να έχει εµπιστοσύνη στο ότι τηρείτε
το λόγο σας και ασφάλεια στο ότι θα σας ξανασυναντήσει.
Να εµµένετε στη στάση σας, ώστε να αντιληφθεί τα όριά του.
Εγκαθιδρύστε µια δικιά σας, πολύ σύντοµη ρουτίνα αποχωρισµού (πχ φιλί, χάδι, «θα
έρθω να σε πάρω»), και αποχαιρετίστε το µε τον ίδιο τρόπο κάθε φορά, έτσι ώστε να
του γίνει µια γλυκιά συνήθεια, που µειώνει το άγχος του αποχωρισµού.
Κατά την αποχώρηση από το Σταθµό, µη βοµβαρδίσετε το παιδί µε υπερβολικές
ερωτήσεις για το πώς πέρασε τη µέρα του. Ωστόσο, αφήστε το να εκφράσει τα
συναισθήµατά του (ακόµα και αρνητικά) µε αποδεκτό τρόπο. Ενηµερώστε για τους
παραπάνω χειρισµούς και τα υπόλοιπα άτοµα του στενού οικογενειακού
περιβάλλοντος, ώστε όλοι να διαχειρίζεστε τις αντιδράσεις προσαρµογής µε τον ίδιο
τρόπο.

Αν δείχνει µεγάλη δυσκολία στο να σας αποχωριστεί, ζητήστε από κάποιο άλλο
µέλος της οικογένειας να το φέρνει στο Σταθµό για λίγες µέρες.
Να συζητάτε µε τον παιδαγωγό τα προβλήµατα του ή τις αντιρρήσεις σας, όταν το
παιδί δεν είναι παρόν. Η στιγµή της προσέλευσης και της αποχώρησης δεν είναι ο
ιδανικός χρόνος για συζήτηση, ιδιαίτερα µπροστά στο παιδί και τους άλλους γονείς.
Ζητήστε από τον παιδαγωγό να σας ορίσει µια προσωπική συνάντηση.
∆ώστε στο παιδί ένα αγαπηµένο του αντικείµενο από το σπίτι (ζωάκι, κούκλα, βιβλίο)
το οποίο θα ξέρει ότι βρίσκεται µέσα στην τσάντα του. Μέσα στην τάξη µπορεί να
πάρει ένα µικρό αντικείµενο-σύµβολο του σπιτιού, όπως µια φωτογραφία σας.
Να είστε προετοιµασµένοι ότι η δυσκολία της προσαρµογής µπορεί να
επανεµφανιστεί µετά από διακοπές ή κάποια ασθένεια που κράτησε το παιδί µακριά
από το Σταθµό. Γι’ αυτό, εξηγήστε του εξαρχής ότι θα είναι στο σπίτι έως ότου
τελειώσουν οι διακοπές ή περάσει η ασθένεια και σε λίγες µέρες θα επιστρέψει στο
Σταθµό.
Να ξέρετε ότι ο παιδαγωγός αποτελεί σύµµαχό σας, είναι καταρτισµένος και έτοιµος
να βοηθήσει στην οµαλή ένταξη του παιδιού σας.

Καλή παιδαγωγική χρονιά!
Η Τµηµατάρχης προσχολικής αγωγής & οι παιδαγωγοί των παιδικών σταθµών

