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Σεπτέμβριος 2020
Αγαπητοί γονείς,
Οι βασικές αρχές της του Α’ KidsAcademy αντανακλώνται στη φιλοσοφία του Loris Malaguzzi ο οποίος
πίστευε ότι τα παιδιά γεννιούνται με άπειρες δυνατότητες και ο στόχος της εκπαίδευσης είναι η
υποστήριξη του παιδιού στην έκφραση αυτών των δυνατοτήτων. Το μοντέλο εκπαίδευσης μας
περιλαμβάνει τις νοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και ηθικές δυνατότητες του παιδιού και τις
ενδυναμώνει μέσα από ένα σύνολο δημιουργικών τρόπων έκφρασης. όσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι
γονείς δημιουργούν μια υποστηρικτική κοινότητα που ενισχύει τα παιδιά και τις ικανότητες τους. Οι
βασικές αρχές συνοψίζονται ως εξής:








Τα παιδιά είναι πολίτες αυτού του κόσμου από τη στιγμή της γέννησης τους
Τα παιδιά μαθαίνουν χρησιμοποιώντας και τις αισθήσεις τους και όχι μόνο μέσω της
νόησης. Χρησιμοποιούν επίσης την κίνηση και την παρατήρηση.
Tα παιδιά για να μάθουν χρειάζεται να μπορούν να ασκούν ένα βαθμό ελέγχου στη
μαθησιακή διαδικασία.
Ο ρόλος του δασκάλου είναι ενθαρρυντικός
Τα παιδιά δημιουργούν σχέσεις τόσο με τα άλλα παιδιά όσο και με το περιβάλλον, το
οποίο θεωρείται ο τρίτος δάσκαλος της ζωής του παιδιού.
Οι γονείς είναι απαραίτητοι στις δραστηριότητες των παιδιών

Η δική μας δέσμευση είναι να εξασφαλίσουμε στα παιδιά σας ένα περιβάλλον μάθησης μέσα στο οποίο
θα μπορούν να μάθουν τον εαυτό τους, τον κόσμο και τους άλλους. Να διασκεδάζουν και να παίζουν. Να
εκπληρώσουν το δυναμικό τους και να γίνουν ευτυχισμένοι και υπεύθυνοι ενήλικες.

Ο Ιδρυτής
Στέφανος Σαρλικιώτης

Η διευθύντρια
Νάνσυ Ψημενάτου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Στοιχεία : Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Νηπιαγωγείο A’ KIDSACADEMY
Αριθμός άδειας ίδρυσης: 2016
Ιδιοκτήτες του Βρεφονηπιακού ΠαιδικούΣταθμού Στέφανος Σαρλικιώτης – Ειρήνη Ψημένατου
Προσωνυμία του Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός: A’ KIDSACADEMY Οδός Στρατηγού
Ρογκάκου 17 Μαρούσι Τ.Κ. 15125 Τηλέφωνο: +302106824708

1.2

ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Ο Βρεφονηπιακός παιδικός σταθμός ιδρύθηκε το 2016 και σκοπός του σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και
κοινωνικά.Ο Βρεφονηπιακός παιδικός σταθμός, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού θα πρέπει
να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά
και πολύπλευρα.
1.3

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο σταθμός είναι ανοιχτός από τις 7:00 πμ έως τις 18:00 μμ. Οι ημέρες που ο Βρεφονηπιακός παιδικός
σταθμός δε θα λειτουργεί, καθώς και οι τυχόν, διαφοροποιήσεις στο καθημερινό ωράριο λειτουργίας
του, θα σας γνωστοποιούνται έγκαιρα από τη Διεύθυνση, με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.
ΑΡΘΡΟ 2
2.1

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα τμήματα είναι μικτά και ο αριθμός των παιδιών ανά Νηπιαγωγό ή και Βρεφονηπιοκόμο ορίζεται στα
νήπια και βρέφη . Σε όλα τα τμήματα του Α΄KidsAcademyδίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός
αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης όπου τα παιδιάγνωρίζουν τον εαυτό τους, δημιουργούν
σχέσεις, αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, επιλύουν προβλήματα και επεκτείνουν με ασφαλή τρόπο
τα όρια τους.
ΑΡΘΡΟ 3

3.1

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Α’ KidsAcademy και να κάνουν Αίτηση
Προεγγραφής μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά το σταθμό μας από τις πρωινές ή απογευματινές
ώρες κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Πριν την περίοδο των εγγραφών είναι απαραίτητη μια προγραμματισμένη συνάντηση των γονέων κατά τη
διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται περιήγηση στους χώρους του σχολείου. Την ίδια μέρα
υποβάλλεται στη Γραμματεία του Νηπ/γείου η Αίτηση Προεγγραφής. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν
να έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής πριν επισκεφθούν το Α’ KidsAcademy. Η
φόρμα αυτή δεν είναι εγγραφή του μαθητή.
Στη συνέχεια το A’ KidsAcademy επικοινωνεί με τους γονείς για τις εγγραφές των νέων μαθητών
(ακολουθείται σειρά προτεραιότητας με βάση την Αίτηση Προεγγραφής). Την ημέρα της εγγραφής) οι
γονείς πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά, συμπληρώνουν το Ατομικό Δελτίο
Μαθητή και υπογράφουν πως συμφωνούν στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Σταθμού.
3.2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή
δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.



Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα
προβλεπόμενα εμβόλια.



Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση
κατοικίας του νηπίου.



Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση
του νηπίου
Οι κανονισμοί λειτουργίας σε δύο αντίτυπα


3.3

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

Δεχόμαστε εγγραφές μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Για την διαθεσιμότητα των θέσεων και
πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία εγγραφής τους Voucher μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα
του σταθμού. Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.eetaa.gr/ θα βρείτε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

3.4 HΛΙΚΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

Στο Α’ KIDSACADEMYγίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 µηνών έως 2,5 ετών για το βρεφικό τμήμα,
από 2,5 ετών έως 4 ετών για το παιδικό τμήμα και από 4 ετών ως 6 ετών για το νηπιαγωγείο.
Κάθε εγγραφή νηπίου που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία θεωρείται άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 4

4.1 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η μεταφορά των παιδιών από την κατοικία τους στο Σχολείο, και αντίστροφα, γίνεται είτε με σχολικά
λεωφορεία που πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας, είτε με ευθύνη των γονέων.
Αν χρειαστεί να παραλάβετε το παιδί σας από το Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός πριν από την
καθορισμένη ώρα αναχώρησης, θα πρέπει να έχετε προηγουμένως ενημερώσει το σχολείο σχετικά.
Όπως και στην περίπτωση που, για έκτακτο λόγο, επισκεφθείτε το Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός τις
ώρες λειτουργίας του.
Τα παιδιά μπορεί να τα παραλαμβάνει από το σχολείο ή το σπίτι μόνο το άτομο που μας έχετε υποδείξει.
Σε περίπτωση αλλαγής αυτού του προσώπου θα πρέπει οπωσδήποτε να μας έχετε ειδοποιήσει και το
οποίο παρακαλούμε να μην εναλλάσσεται συχνά.
4.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Οι γονείς των μαθητών έχουν την υποχρέωση και ευθύνη επιβίβασης των παιδιών τους στο σχολικό
λεωφορείο, καθώς και την ευθύνη παραλαβής τους από την καθορισμένη στάση. Στην περίπτωση, που ο
γονέας ή ο προκαθορισμένος αντιπρόσωπός του δεν είναι παρών για την παραλαβή του παιδιού, ο/η
Συνοδός του σχολικού λεωφορείου δεν αποβιβάζει τον μαθητή στην καθορισμένη στάση. Ενημερώνει
αμέσως τη Διεύθυνση του Σταθμού και μετά το τέλος του κανονικού δρομολογίου ο μαθητής που δεν έχει
παραληφθεί από τον γονέα του, επιστρέφει και παραμένει στο Α’ KidsAcademy.
Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου γίνονται δοκιμαστικά δρομολόγια στις περιοχές που εξυπηρετούν
τα σχολικά λεωφορεία, για τον καθορισμό της ακριβούς ώρας της πρωινής παραλαβής και μεσημεριανής
παράδοσης των μαθητών. Στο σταθμό μας χρησιμοποιούμε το ακτινωτό σύστημα ώστε τα παιδιά να μην
παραμένουν στο σχολικό παραπάνω χρόνο απ΄ότι πραγματικά είναι απαραίτητο.


Για την αποφυγή καθυστερήσεων στα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων είναι επιβεβλημένο
οι γονείς να βρίσκονται στη στάση επιβίβασης και αποβίβασης, την ώρα που έχει συμφωνηθεί.
Το σχολικό δεν μπορεί να περιμένει.



Οι γονείς πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα μεταφοράς μέχρι
τη λήξη των εγγραφών του Ιουνίου. Μετά τις εγγραφές του Ιουνίου, οποιαδήποτε δήλωση
συμμετοχής στο σύστημα μεταφοράς γίνεται δεκτή μόνο εφόσον υπάρχει κενή θέση στο
συγκεκριμένο σχολικό λεωφορείο και δεν επηρεάζεται ο σχεδιασμός της διαδρομής του.



Σε περίπτωση βλάβης σχολικού λεωφορείου, με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του, οι μαθητές
παραμένουν μέσα σ’ αυτό μέχρι την άφιξη άλλου οχήματος και βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι
δεν διατρέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο εξ αιτίας της βλάβης. Σε αντίθετη περίπτωση,
οδηγούνται από τον/την Συνοδό σε απόλυτα ασφαλές σημείο.

Η μεταφορά των μαθητών από και προς το Σταθμό πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με μικρά
λεωφορεία, τα οποία πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύοντες
νόμοι, για τη μεταφορά μαθητών. Διαθέτουν την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική
κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων, και για υλικές ζημίες τρίτων.
Ενημέρωση μέσω μηνύματος
Στείλτε μας μήνυμα στο κινητό που έχετε στη διάθεσή σας και αφορά την επικοινωνία σας με το σχολικό .
Θα λάβετε ως απάντηση ένα SMS με πληροφορίες για το πού βρίσκεται τη στιγμή εκείνη το σχολικό του
παιδιού σας.
Αν έχετε δύο παιδιά, θα λάβετε δύο διαφορετικά SMS, που θα αφορούν στο δρομολόγιο του καθενός.
Στην περίπτωση που θέλετε πληροφορίες μόνο για το ένα σας παιδί, γράψτε στο SMS που θα στείλετε EA
1 για το πρώτο σας παιδί (μεγαλύτερο σε ηλικία). Αντίστοιχα στείλτε ΕΑ 2, για να πληροφορηθείτε μόνον
για το δεύτερό σας παιδί. κ.ο.κ.

4.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Οι γονείς που έχουν αναλάβει οι ίδιοι την μεταφορά του παιδιού τους θα το παίρνουν και θα το
φέρνουν την ώρα που έχει καθορισθεί από το σχολείο. Η παράδοση και παραλαβή των παιδιών από
τους γονείς γίνεται στην είσοδο του Σταθμού από το υπεύθυνο πρόσωπο και οι γονείς δενεισέρχονται
στις αίθουσες του σχολείου.Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας ώστε να τηρείτε σχολαστικά την ώρα
προσέλευσης του παιδιού σας στο Σχολείο και την ώρα αναχώρησης του από αυτό, για να μη
διαταράσσεται το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Σταθμού.
ΑΡΘΡΟ 5
5.1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Α’ KIDSACADEMY

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα του βρεφονηπιακού παιδικού σταθμού σχεδιάζεται και υλοποιείται
λαμβάνοντας υπόψιν την μοναδικότητα κάθε παιδιού , τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντά του, σεβόμενο την
ατομική, κοινωνική, πολιτισμική διαφορετικότητα αυτού και της οικογένειας του. Ενδεικτικά αναφέρουμε
•
•
•
•
•
•
•

Δραστηριότητες Προαγωγής Γνωστικών και Γλωσσικών δεξιοτήτων
Δραστηριότητες Ψυχοκινητικής Αγωγής και Αισθητηριακών δεξιοτήτων
Δραστηριότητες που στοχεύουν στην Συναισθηματική Ανάπτυξη
Δραστηριότητες Θεατρικού και συμβολικού παιχνιδιού, αφηγήσεων και αυτοσχεδιασμού ,
μουσικοκινητικής αγωγής.
Αγγλικό παιχνίδι σε συνεργασία με το “TCS’’ (TheCyberSchool)από το οποίο έχουν
εκπαιδευτεί οι παιδαγωγοί μας στην μέθοδο «TCSforKids» για την πρώιμη εκμάθηση της
Αγγλικής Γλώσσας μέσω παιχνιδιού.
Δραστηριότητες εξατομικευμένου προγράμματος προσαρμογής όπου οι γονείς και οι
παιδαγωγοί ως υποστηρικτές και συνεργάτες των παιδιών τα στηρίζουμε από κοινού να
εξοικειωθούν και να ενταχθούν ομαλά στο νέο κοινωνικό περιβάλλον.
Διατμηματικές δραστηριότητες για την γνωριμία και ανάπτυξη ενδο-ομαδικών και δι-ομαδικών
σχέσεων μεταξύ των μαθητών όλων των τμημάτων.

Οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι, το πλούσιο εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό, καθώς και η χρήση
βοηθητικών μέσων διδασκαλίας και τεχνολογιών συμβάλλουν στην προώθηση της βιωματικής
μάθησης και δημιουργικότητας των παιδιών.
Όλα τα αναλώσιμα υλικά (χαρτιά, χαρτόνια, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, νερομπογιές, πλαστελίνες,
ψαλίδια, κόλλες, κ.α.) που θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
διατίθενται, εξ ολοκλήρου, από το Α’ KidsAcademy.Το παιδαγωγικό υλικό που υπάρχει σε κάθε τμήμα
του Σταθμού επαρκεί πλήρως για την εκπαίδευση και την απασχόληση των παιδιών. Γι’ αυτό σας
παρακαλούμε, όταν έρχονται τα παιδιά στο Σταθμό, να μη φέρνουν μαζί τους παιχνίδια ή άλλα
προσωπικά τους αντικείμενα.
ΑΡΘΡΟ 6
6.1 ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ

Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς το Α΄KIDSACADEMY παραμένει κλειστό τις εξήςημέρες :
• Σάββατο και Κυριακές
• Την 28η Οκτωβρίου
• Την Καθαρά Δευτέρα
• Την 25η Μαρτίου
• Την 1η Μαΐου
• Του εορτή του Αγίου Πνεύματος
6.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι γιορτές στο A’ KIDSACADEMYείναι περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτές εκδηλώσεις που
οργανώνονται είτε με την ευκαιρία μια γιορτής (π.χ. η γιορτή του πατέρα) είτε ενός σημαντικού για τη
σχολική ζωή γεγονότος (π.χ. η γιορτή για το τέλος της χρονιάς).
Η προετοιμασία των γιορτών εντάσσεταιστην καθημερινή παιδαγωγική εργασία του σταθμού. Κατά την
προετοιμασία των εορτών η έμφαση δίνεται στη διαδικασία, κατά την οποία ενεργοποιείται και
ενισχύεται το ενδιαφέρον το παιδιών.
•

•

Κάθε παιδί, αν το επιθυμεί μπορεί να εορτάσει τα γενέθλια ή την ονομαστική του εορτή στην
τάξη Μπορεί να φέρει τούρτα ή γλυκά στο Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός (βλέπε Άρθρο 8).
Δεν επιτρέπεται όμως να φέρει μικρά δώρα ή αναμνηστικά.
Πριν τον εορτασμό της γιορτής ή των γενεθλίων του παιδιού στο σταθμό θα προηγηθεί
συνεννόηση με τους υπευθύνους καθώς μπορεί την ίδια μέρα το A’ KidsAcademy να έχει ήδη
προγραμματισμένη εκδήλωση.

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς προβλέπεται η οργάνωση αθλητικών, μουσικών και άλλων
εκδηλώσεων, που είναι απλές, καλά επιλεγμένες και εντάσσονται στην όλη εργασία του σχολείου .

7.1

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
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Παρακαλούμε να έχετε γράψει το ονοματεπώνυμο του παιδιού σε όλα τα προσωπικά του είδη (τσάντα,
μπουφάν, κ.α.) και , ειδικά στα ρούχα της σχολικής ενδυμασίας (φόρμα, σορτσάκι, μπλουζάκια). Αυτό
θα μας διευκολύνει να αναγνωρίσουμε ό,τι μπορεί να έχει ξεχάσει το παιδί στο Σταθμό ή/και να
ξεχωρίσουμε ό,τι μπορεί να έχει μπλεχτεί με παρόμοιο άλλου παιδιού. Παρακαλούμε, όταν έρχονται
τα παιδιά στο Σταθμό, να μη φορούν κοσμήματα (αληθινά ή ψεύτικα), να μην παίρνουν μαζί
τους είδη αξίας και τα παιδιά να μην έχουν βαμμένα νύχια.

8.2

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ
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Στο Α’ KidsAcademy προσφέρεται δεκατιανό τις ώρες μεταξύ 10.00 και 11.30.Παρασκευάζεται
καθημερινά στην κουζίνα μας από φρέσκα και άριστης ποιότητας υλικά. Το δεκατιανόπεριλαμβάνει
ενδεικτικά μερικά από τα εξής τρόφιμα τα οποία εναλλάσσονται καθημερινά.Για λόγους ασφαλείας
τόσο του δικού σας παιδιού όσο και των άλλων παιδιών παρακαλούμε μη δίνετε στο παιδί σας ξηρούς
καρπούς, καραμέλες ή τσίχλες.
8.2 ΣΙΤΙΣΗ
Τα γεύματα στην τραπεζαρία πραγματοποιούνται ως δραστηριότητα του παιδαγωγικού προγράμματος
(Γευσιγνωσία-εξοικείωση με διαφορετικές υφές τροφής – ποικιλία στην διατροφή) ώστε η τροφή να
αναδειχθεί και μακροπρόθεσμα να αποτελέσει το μέσο και το ερέθισμα για γευστική-οπτική και απτική
απόλαυση και να συμβάλει στην αισθητηριακή ανάπτυξη και ολοκλήρωση των παιδιών.
Τα γεύματα παρασκευάζονται από άριστης ποιότητας και φρέσκα υλικά, καθημερινά, μέσα στο χώρο
μας, βασισμένα σ’ ένα πλήρες, υγιεινό και μεσογειακό διαιτολόγιο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας.
Υπάρχει ενημέρωση των γονέων για το καθημερινό μενού κάθε μήνα.
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9.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού στο Α’ KidsAcademy αποτελεί βασική προϋπόθεση, τόσο για την

ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του
προγράμματος δραστηριοτήτων του Σταθμού.Αν το παιδί σας απουσιάσει μια (1) ή δύο (2) μέρες, δε
χρειάζεται να δικαιολογήσετε την απουσία του.Αν όμως απουσιάσειτρεις (3) ημέρες και πάνω, επειδή
ήταν άρρωστο ή για οποιονδήποτε λόγο, την πρώτη μέρα που θα επιστρέψει στο Σταθμό θα πρέπει:




Αν το παιδί ήταν άρρωστο , να έχει μαζί του υποχρεωτικά ιατρική βεβαίωση, στην οποία να
αναφέρεται επακριβώς το είδος της ασθένειας που είχε και να τονίζεται σαφώς η δυνατότητα του
να επανέλθει στο Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της
ασθένειας του.
Αν το παιδί δεν ήταν άρρωστο, να έχει μαζί του υποχρεωτικά βεβαίωση των γονέων, στην όποια
να αναφέρεται ο λόγος της απουσίας του.

Η συνοδός έχει εντολή να μην επιβιβάζει στο σχολικό λεωφορείο παιδί που έχει απουσιάσει από το
Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό τρεις μέρες και πάνω, και που δεν έχει μαζί του ιατρική βεβαίωση ή
βεβαίωση των γονέων του, η οποία να δικαιολογεί τις ημέρες της απουσίας του.
9.2

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Αν το παιδί σας υποβάλλεται σε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή έχει
ευαισθησία σε ορισμένα φάρμακα, τροφές, κ.α., παρακαλούμε να ενημερώσετε για το θέμα αυτό
τη νηπιαγωγό του.

Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ωραρίου το παιδί σας ασθενήσει, το
προσωπικό του Α’ KidsAcademy θα το φροντίσουν και άμεσα θα σας ενημερώσουν για την
πορεία της κατάστασης του.

Αν πρέπει να δοθεί κάποιο φάρμακο στο παιδί σας (αντιβιοτικό, αντιπυρετικό ή άλλο),
και το γνωρίζετε από την προηγούμενη ημέρα, παρακαλούμε το φάρμακο να το τοποθετήσετε σε
σακουλάκι καλά κλεισμένο και να συνοδεύεται με γραπτή οδηγία για τον τρόπο λήψης του
από το παιδί. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται να δίνονται οι οδηγίες λήψης του φαρμάκου
προφορικά.
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10.1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Στο Νηπιαγωγείο, εκτός από τη Διευθύντρια και τους παιδαγωγούς απασχολούνται ή συνεργάζονται µε
αυτό και άλλες ειδικότητες.
Σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχολόγος
Ο/Η σύμβουλος ψυχικής υγείας και ο/η ψυχολόγος συνεργάζονται µε τις νηπιαγωγούς και τους γονείς
των παιδιών είτε κατόπιν αιτήματος του γονέα είτε µμέσα από την παρατήρηση των παιδιών στις τάξεις
του. Εάν παρατηρηθεί δυσκολία, ενημερώνονται οι γονείς και εάν χρειαστεί παραπέμπονται για
αξιολόγηση σε παιδοψυχίατρο ή αναπτυξιολόγο.
Λογοθεραπευτής
Ο λογοθεραπευτής αξιολογεί τα παιδιά μέσα στη σχολική χρονιά. Αν διαπιστωθεί δυσκολία στον λόγο
και στη γενικότερη επικοινωνία κάποιου παιδιού, τότε γίνεται παραπομπή για θεραπευτικές συνεδρίες
εκτός Σταθμού.
Παιδίατρος
Η παιδίατρος επισκέπτεται 1 φορά το µήνα το σχολείο µας και αντιστοιχεί µια εξέταση για κάθε παιδί
εκτός από τις εποχές που υπάρχουν οι εποχιακές ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση. Οι επισκέψεις της
παιδιάτρου έχουν τυπικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον
θεράποντα παιδίατρο του κάθε παιδιού, ο οποίος και έχει την ευθύνη για την πρόληψη – διάγνωση και
θεραπεία του κάθε παιδιού. Η εξέταση των παιδιών, που περιλαμβάνει τον απλό παιδιατρικό έλεγχο,
γίνεται πάντα παρουσία και ενός παιδαγωγού .
Λοιπές ειδικότητες
Κατά καιρούς στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σκοπών και πρακτικής άσκησης, επισκέπτονται τον Παιδικό
Σταθμό τελειόφοιτοι παιδαγωγικών και βρεφονηπιακών τμημάτων ΤΕΙ ή ΑΕΙ και παρακολουθούν το

ημερήσιο πρόγραμμα. Τα πρόσωπα αυτά φέρουν τις πιστοποιήσεις φοίτησής τους, καθώς και ό,τι άλλο ο
νόμος απαιτεί για την ολιγοήμερη παρουσία τους εντός του Παιδικού Σταθμού. Δεν τους γνωστοποιούνται
προσωπικά δεδομένα παιδιών ή γονέων.
Όποιος γονιός, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιθυμεί να παρακολουθείται /εξετάζεται το παιδί του από τις
ειδικότητες του λογοθεραπευτή και του παιδιάτρου, παρακαλούμε να το δηλώσει εγγράφως στη
γραμματεία του σχολείου µας.
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11.1 Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι τα πρώτα βήματα του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον είναι η απαρχή
για τη μετέπειτα ζωή του, θεωρούμε απαραίτητη την συνεργασία των γονέων καθ’ όλη την διάρκεια
φοίτησης του παιδιού, πάντοτε με άξονα την από κοινού παιδαγωγική φιλοσοφία. Το Α’ Kids Academy
είναι ευέλικτο όσο αφορά τις ανάγκες των γονιών στο τομέα της επικοινωνίας και προσφέρει τη
δυνατότητα συχνών επαφών μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων. Σας συνιστούμε να ανταποκρίνεστε στις
προσκλήσεις μας και να συμμετέχετε τόσο στις συναντήσεις γονέων και νηπιαγωγών που
οργανώνονται συχνά όσο και στη Σχολή γονέων του σταθμού.





Οποιαδήποτε δυσκολία υπάρχει που να αφορά στο παιδί σας μη διστάσετε να το συζητήσετε με
το αρμόδιο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Αν κρίνετε ότι, για κάποιο σοβαρό λόγο, πρέπει εκτάκτως να συναντηθείτε με την νηπιαγωγό του
παιδιού σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο και να ζητήσετε να σας οριστεί ημέρα και
ώρα συνάντησης μαζί της.
Από την πείρα μας γνωρίζουμε ότι οι επισκέψεις των γονέων, κατά τις ώρες λειτουργίας του
Σταθμού , δε συμβάλλουν στη γρήγορη και ομαλή προσαρμογή του παιδιού τους στο σχολικό
περιβάλλον. Σας παρακαλούμε, αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, να αποφεύγετε τις επισκέψεις
κατά τις ώρες λειτουργίας μας γιατί δημιουργείτε άγχος στα παιδιά.
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12.1 ΔΙΔΑΚΤΡΑ







Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται. Δίδονται από τρεις (3) ως έντεκα (11) δόσεις. Η θέση του
παιδιού κατοχυρώνεται με την καταβολή της προκαταβολής και αφορά την αγορά υλικού για τις
χειροτεχνίες όπως μαρκαδόρους και διάφορα αναλώσιμα.
Οι γονείς χρειάζονται να φέρουν επιπρόσθετα μόνο τις πάνες και τις φρουτόκρεμες για τα παιδιά
έως και δέκα μηνών. Έπειτα από τους δέκα μήνες το παιδί τρέφεται από τη δική μας κουζίνα και
δεν χρειάζεται να φέρουν κάτι οι γονείς.
Στα δίδακτρα μπορεί να συμφωνηθεί μείωση όταν πρόκειται για 2 ή περισσότερα αδέλφια. Κατά
τη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν γίνεται αύξηση των διδάκτρων.

12.2 ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διακοπή της φιλοξενίας του παιδιού από τον Παιδικό Σταθμό μπορεί να γίνει οποτεδήποτε κατά τη
διάρκεια του έτους και αποφασίζεται είτε από τη Διοίκηση του Παιδικού Σταθμού είτε από τους ίδιους
τους γονείς/κηδεμόνες, για τους εξής λόγους κατά περίπτωση:








Μη καταβολή των διδάκτρων κατά τα συμφωνηθέντα μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και Παιδικού
Σταθμού. Τα δίδακτρα κατατίθενται κατά κανόνα κάθε μήνα , από την 1η έως και την 5η ημέρα,
µόνο µέσω τραπέζης.
Μη συµµμόρφωση των γονέων/κηδεμόνων µε το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του
Παιδικού Σταθμού, παρά την επικοινωνία ανάμεσα στον Σταθμό και τον γονέα
Όταν παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν
μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον Σταθμό, έπειτα από προηγούμενη επικοινωνία µε τους
γονείς/κηδεμόνες και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού
Όταν κατ εξακολούθησίν, τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό πέραν από
τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες
Όταν το επιλέξουν και το αποφασίσουν οι γονείς /κηδεμόνες και εφόσον έχουν εξοφλήσει τα έως
και την ημέρα της διακοπής δίδακτρα.
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13.1 GPDR
Το A’ KIDS ACADEMY συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα γονέων και μαθητών, τόσο
σε φυσική, όσο και σε ψηφιακή μορφή, που είναι απολύτως απαραίτητα για την εγγραφή των μαθητών
στο Σχολείο, την προσήκουσα λειτουργία του Σχολείου, καθώς και την παροχή εκπαιδευτικών και λοιπών
υπηρεσιών που επιλέγει ο γονέας κατά την εγγραφή του μαθητή. Επίσης επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες
προσωπικών δεδομένων (όπως ευαίσθητα δεδομένα υγείας των μαθητών), τα οποία συλλέγει κατά τις
εγγραφές των μαθητών ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (Ψυχοπαιδαγωγική Ομάδα, Ιατρική
Υπηρεσία).
Η συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των γονέων και μαθητών, καθώς και
των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων των μαθητών, γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της
εκπαιδευτικής νομοθεσίας και σε συμμόρφωση με τις ειδικές προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
για την προστασία προσωπικών δεδομένων, περιγράφεται δε αναλυτικώς στους Όρους Εγγραφής και
στη Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Σχολείου που λαμβάνουν και
αποδέχονται οι γονείς κατά την εγγραφή των μαθητών και η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό
τόπο του Σχολείου.
Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως τη Γραμματεία του Νηπιαγωγείου για οποιαδήποτε αλλαγή
στα δημογραφικά τους στοιχεία και / ή για οποιαδήποτε μεταβολή στην άσκηση της επιμέλειας του
ανήλικου μαθητή, καθώς και να αποστέλλουν σχετικό email με τις αλλαγές στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@akidsacademy.gr
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14.1 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η τήρηση όλων των διατάξεων του παρόντα κανονισμού από τους: Ιδιοκτήτη, Διευθυντή,
Νηπιαγωγούς, Βρεφονηπιοκόμου Γονείς και Μαθητές αποτελεί βασική υποχρέωση τους. Η μη
συμμόρφωση ή η παράβαση των διατάξεων του παρέχει το δικαίωμα στην Εποπτεύουσα Αρχή να
λάβει αναγκαία μέτρα για κάθε παραβάτη.
Ο κανονισμός αυτός δίνεται σ’ όλους τις γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών στην αρχή του σχολικού
έτους με υπογραφή σε απόδειξη και έτσι η παραλαβή του από το σχολείο αποτελεί δήλωση αποδοχής
των όρων από μέρους του γονέα.
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση αυτού γνωστοποιείται με απόδειξη στο γονέα και το τροποιητικό
ενσωματώνεται στον παρόντα κανονισμό.
Τόπος – Ημερομηνία

Ο γονιός ή κηδεμόνας

Ο Ιδρυτής - Η διευθύντρια
Στέφανος Σαρλικιώτης Νάνσυ Ψημενάτου

