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Αγαπητοί γονείς ,
Ο Διμαρχοσ Κορυδαλλοφ, θ Εντεταλμζνθ Δθμοτικι Σφμβουλοσ, θ Διευκφντρια και οι εργαηόμενοι
τθσ Διεφκυνςθσ Βρεφονθπιακϊν Στακμϊν, ςασ ευχόμαςτε κι αυτι θ περίοδοσ φιλοξενίασ που αρχίηει
το φκινόπωρο, να είναι για όλουσ γεμάτθ υγεία, χαμόγελα, γνϊςεισ και ηεςτζσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ.
Οι Παιδικοί Στακμοί είναι κυρίαρχα χϊροι αγωγισ, εκπαίδευςθσ και φροντίδασ, ζννοιεσ
αλλθλζνδετεσ και αδιάςπαςτεσ μεταξφ τουσ.
Βαςικοί μασ Στόχοι είναι:
 Η ομαλι ςωματικι, ψυχοκινθτικι και νοθτικι εξζλιξθ κάκε παιδιοφ, με ςεβαςμό ςτθν
προςωπικότθτα του.
 Η εξάλειψθ ανιςοτιτων και διακρίςεων.
 Η κάλυψθ των αναγκϊν των παιδιϊν και των οικογενειϊν τουσ, ιδιαίτερα ςτθν δφςκολθ
περίοδο κοινωνικισ και οικονομικισ κρίςθσ που διανφουμε.
Για τθν επίτευξθ των ςτόχων μασ:
 Είμαςτε ςτελεχωμζνοι με:
 Παιδαγωγικό προςωπικό κατάλλθλα καταρτιςμζνο και εξειδικευμζνο για όλεσ τισ
θλικιακζσ ομάδεσ
 Παιδίατρο
 Παιδοψυχολόγο
 Εργοκεραπεφτρια
 Δαςκάλουσ Μουςικισ Αγωγισ, Μουςικοκινθτικισ Αγωγισ και Φυςικισ Αγωγισ
 Διοικθτικό προςωπικό
 Μαγείριςςεσ
 Βοθκθτικό Προςωπικό
 Εφαρμόηουμε ςφγχρονα παιδαγωγικά προγράμματα προςαρμοςμζνα ςτα νζα επιςτθμονικά
δεδομζνα, με ςεβαςμό ςτισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ των παιδιϊν.
 Με τθν υποςτιριξθ τθσ παιδιάτρου και τθσ εργοκεραπεφτριασ μασ μεριμνοφμε για τθν πρϊιμθ
διερεφνθςθ αναπτυξιακϊν δυςκολιϊν που εντοπίηονται ςτα παιδιά, με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ
των γονιϊν για περαιτζρω διερεφνθςθ – διάγνωςθ και τθν ενίςχυςθ των Παιδαγωγϊν ςτο ζργο
τουσ.
 Φροντίηουμε για τθν αςφάλεια και τθν κάλυψθ των ψυχοςωματικϊν αναγκϊν των παιδιϊν, με
χαμόγελο, αγάπθ, τρυφερότθτα και επιςτθμονικι γνϊςθ.
 Καλλιεργοφμε κλίμα ςυνεργαςίασ, εμπιςτοςφνθσ και ςυνεννόθςθσ.
 Επιμελοφμαςτε τθν υγιεινι και τθν κακαριότθτα των χϊρων.
 Παρζχουμε εβδομαδιαία ιατρικι παρακολοφκθςθ. Για κάκε ζκτακτο περιςτατικό υγείασ
παρεμβαίνει θ παιδίατροσ μασ.
 Το Διαιτολόγιο μασ είναι επιςτθμονικά μελετθμζνο, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ διατροφικζσ
ανάγκεσ τθσ θλικίασ των παιδιϊν, «εκπαιδεφοντάσ τα» ςτθν μεςογειακι – υγιεινι διατροφι.
 Όλοι οι εργαηόμενοι υποβάλλονται ςε τακτικό Υγειονομικό ζλεγχο, όπωσ προβλζπεται από τθν
κείμενθ νομοκεςία
 Διοργανϊνουμε επιςτθμονικζσ θμερίδεσ ςε ςυνεργαςία με επιςτθμονικοφσ φορείσ, για το
παιδαγωγικό και λοιπό προςωπικό των Στακμϊν αλλά και τουσ γονείσ ενκαρρφνοντασ και
προωκϊντασ τθν διαρκι επιμόρφωςθ και ενθμζρωςθ.

Η ςυνεργαςία κάκε οικογζνειασ με το Τμιμα που φιλοξενείται το παιδί ςασ, κακϊσ και με τθ
Διοίκθςθ διαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία των Βρεφικϊν και Παιδικϊν Στακμϊν.
Η ομαλι και επιτυχισ εκπαίδευςθ και απαςχόλθςθ των παιδιϊν ςασ κα εξαςφαλιςκεί όταν
ακολουκείτε τισ Αρχζσ Λειτουργίασ μασ:
 Τθρείτε το ωράριο προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ.
 Συμμετζχετε ενεργά ςτισ ςυγκεντρϊςεισ που κα γίνονται ςτο τμιμα του Παιδικοφ/ Βρεφικοφ
Στακμοφ, ςυμβάλλοντασ με τθν άποψθ ςασ ςτθν καλφτερθ λειτουργία του.
 Ενθμερϊνετε τθν προϊςταμζνθ ι τθν παιδαγωγό για οποιοδιποτε πρόβλθμα υγείασ ι
ςυμπεριφοράσ του παιδιοφ ςασ και όταν ςασ ηθτθκεί, προςκομίηετε Ιατρικι Βεβαίωςθ για τθν
προςταςία τθσ υγείασ όλων των παιδιϊν, αλλά και του δικοφ ςασ.
 Ανταποκρίνεςτε άμεςα ςτθν ενθμζρωςθ που κα ζχετε για ενδεχόμενο πρόβλθμα υγείασ του
παιδιοφ, ϊςτε και με τθ ςυμβουλι του παιδιάτρου να λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα για τθ
διαφφλαξθ τθσ υγείασ όλων των παιδιϊν.
 Τα νιπια και τα βρζφθ ςυνοδεφονται από και προσ τον παιδικό ςτακμό από τουσ γονείσ ι άλλα
ενιλικα άτομα των οποίων τα ςτοιχεία ζχουν δθλωκεί ςτθν Προϊςταμζνθ του Τμιματοσ.
 Ακολουκείτε τουσ όρουσ ατομικισ υγιεινισ, ςφμφωνα με τισ προςταγζσ τθσ ςφγχρονθσ
διαβίωςθσ, που είναι απαραίτθτοι για τθ φυςιολογικι ανάπτυξθ του παιδιοφ ςασ (π.χ. κακαρά
ροφχα, κομμζνα νφχια, ζλεγχοσ για ψείρεσ και λιψθ μζτρων για τθν καταπολζμθςθ τουσ ςε
ςυνεργαςία με τον παιδίατρο).
 Ντφνετε το παιδί ςασ με άνετα και απλά ροφχα, διευκολφνοντάσ τα να κινοφνται ελεφκερα ςτο
χϊρο και να ςυμμετζχουν με ευχαρίςτθςθ ςτα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
Με τθν υποςτιριξθ, τον ςεβαςμό και τθν ςυμπαράςταςθ προσ όλουσ εμάσ, ενκαρρφνετε και
διευκολφνετε το δφςκολο αλλά δθμιουργικό ζργο των παιδαγωγϊν και του ςυνόλου των εργαηομζνων
ςτουσ Στακμοφσ.
Με τθν καινοφργια χρονιά κα κζλαμε θ ςυνεργαςία μασ για τθν υγεία των παιδιϊν μασ να είναι
ακόμθ πιο ουςιαςτικι και αποδοτικι.
Στο Στακμό τθροφνται όλοι οι κανόνεσ υγιεινισ που αποτρζπουν όςο είναι δυνατόν τθν μετάδοςθ
νοςθμάτων (εκπαίδευςθ παιδιϊν, κακαρζσ κουηίνεσ και τουαλζτεσ, μζτρα για το προςωπικό που
πικανότατα νοςεί, ςχολαςτικό πλφςιμο χεριϊν).
Από τθ μεριά του ςπιτιοφ κα πρζπει επίςθσ να τθροφνται κάποιοι κανόνεσ και να λαμβάνονται ωσ
υποχρεϊςεισ.
1. Άρρωςτο παιδί με πυρετό κα πρζπει να παραμείνει ςτο ςπίτι μζχρισ ότου να είναι τουλάχιςτον ζνα
εικοςιτετράωρο απφρετο.
2. Παιδί με εμετοφσ και διάρροιεσ παραμζνει ςτο ςπίτι, μζχρι να είναι χωρίσ ςυμπτϊματα τουλάχιςτον
24ϊρεσ.
3. Σε περίπτωςθ που ζνα παιδί εμφανίςει ψείρεσ , κα πρζπει να ελεγχκεί όλθ θ οικογζνεια , να γίνει
‘’αντιφκειριακι‘’ αγωγι και να αφαιρεκοφν όλεσ οι κόνιδεσ. Επίςθσ να ενθμερωκεί ο Παιδικόσ
Στακμόσ.
4. Φάρμακα και κυρίωσ αντιβιϊςεισ, κα πρζπει να δίνονται μόνο ςτο ςπίτι.
5. Τα εμβόλια κα πρζπει να γίνονται κανονικά και χωρίσ κακυςτεριςεισ. Παιδιά που δεν ζχουν κάνει
τα εμβόλια που προβλζπονται από το Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμοφ, δεν κα γίνονται δεκτά, παρά
μόνο μετά τον εμβολιαςμό τουσ, με ςτόχο τθν αςφάλεια του παιδιοφ ςασ αλλά και των άλλων
παιδιϊν.
Η υγεία του ενόσ παιδιοφ εξαρτάται άμεςα από τθν υγεία τθσ κοινότθτασ του Στακμοφ και
αντίςτροφα .
Η φροντίδα μασ είναι φροντίδα ειλικρινισ για το ςφνολο του χώρου που ηει ότι, πιο πολφτιμο ζχετε
: το παιδί ςασ .
Η ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ

