ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΒΡΕΥΟΝΗΠΙΑΚΨΝ ΣΑΘΜΨΝ
Το Παρελθόν και το Παρόν φωτίζει το Μέλλον.
Αγαπητοί γονείσ


Από το 2011, έχω τη τιμή να διατελώ Εντεταλμένη Δημοτική ύμβουλοσ Κορυδαλλού, ςτουσ
Δημοτικούσ Βρεφονηπιακούσ, Βρεφικούσ και Παιδικούσ ταθμούσ. Έχοντασ ςτήριγμά μου, το
Δήμαρχο Κορυδαλλού ταύρο Καςιμάτη, πετύχαμε :
1) Να λειτουργούν οι Δημοτικοί ταθμοί ςε ιδιόκτητα δημοτικά κτήρια, ςύμφωνα με τισ
προδιαγραφέσ του Π.Δ. 99/2017 με ςταθερό εκπαιδευτικό προςωπικό που προςλάβαμε
μέςω ΕΠΑ. Ο αποχωριςμόσ από το οικογενειακό περιβάλλον και η ένταξη ςτο προςχολικό
πλαίςιο είναι μια ευαίςθητη διαδικαςία για όλη την οικογένεια. κοπόσ μασ είναι να
γίνεται ομαλά. Οι γνώςεισ, η εμπειρία και η υπομονή που διαθέτει όλο το προςωπικό όλων
των ειδικοτήτων, κυρίωσ το παιδαγωγικό, κάνουν τουσ γονείσ να αιςθάνονται αςφάλεια
που μασ εμπιςτεύονται τα παιδιά τουσ.
2) Σο 2011 φιλοξενούνταν μόνο 10 βρέφη και Εμείσ με κατάλληλεσ παρεμβάςεισ ςήμερα εν έτει
2019 φιλοξενούμε 120 βρέφη από 6 μηνών μέχρι 30 μηνών.
3) Με τη λειτουργία του νέου Δ΄ Βρεφονηπιακού ταθμού επί τησ οδού Πλαταιών 1,
μεταφέρθηκαν ςταθμοί από μιςθωμένα ςε καινούργια ιδιόκτητα κτήρια και με τη
ςυλλειτουργία των άλλων 4 Βρεφονηπιακών ταθμών, φιλοξενούνται 330 νήπια από 30
μηνών και μέχρι την ένταξή τουσ ςτο προνήπιο.
4) υνολικά 450 βρέφη και νήπια φιλοξενούνται ςτουσ Δημοτικούσ ταθμούσ.
5) Δωρεάν, είναι πλέον η φιλοξενία των παιδιών με την κατάργηςη των τροφεία ςτο
Δήμο Κορυδαλλού.
6) Ανοίξαμε και έναν νέο ιδιόκτητο Δημοτικό Βρεφικό ταθμό επί τησ οδού Αγίου Νικολάου 128.
7) Σο ςύνολο των εργαζομένων είναι 100 υπάλληλοι, όλων των ειδικοτήτων, Παιδαγωγοί όλων
των βαθμίδων, ςύμφωνα με τη κείμενη νομοθεςία, Βοηθητικό Προςωπικό και
Μαγείριςςεσ, Παιδίατροσ, Εργοθεραπεύτρια, Χυχολόγοσ, Γυμναςτήσ, Δαςκάλα
Μουςικοκινητικήσ Αγωγήσ, Δάςκαλοσ Μουςικήσ και Διοικητική Τπάλληλοσ.
8) Από το ςχολικό έτοσ 2011-2012 μέχρι και ςήμερα ,λειτουργούμε προγράμματα ΕΠΑ 200
βρεφών και νηπίων, εφαρμόζοντασ το πρόγραμμα <<Εναρμόνιςη Οικογενειακήσ και
Επαγγελματικήσ Ζωήσ>>.
9) Τλοποιούμε χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΠΑ ώςτε να ανακαινίςουμε τουσ ταθμούσ και
να τουσ εξοπλίςουμε. Ήδη έχουμε προμηθευτεί αναλώςιμα και μη είδη. (ηλεκτρικέσ
ςυςκευέσ, τραπεζάκια, καρεκλάκια για νήπια και βρέφη, παιχνίδια εςωτερικού και
εξωτερικού χώρου, ηλεκτρονικοί υπολογιςτέσ, air-condition, ςεντόνια, κουβερτούλεσ,
ςτρώματα, κούνιεσ βρεφών κλπ. ). Πρώτα ανανεώνουμε τουσ εςωτερικούσ χώρουσ των
ςταθμών και εν ςυνεχεία, τούσ εξωτερικούσ .
Για εμάσ προέχει η αςφαλήσ παραμονή των παιδιών ςτο χώρο των ςταθμών και όχι το
περιτύλιγμα.
10) Φαρακτηρίςω τη λειτουργία των Δημοτικών ταθμών υποδειγματική, διότι είναι ιδιαίτερα
τιμητικό να μασ επιλέγουν το ΙΕΚ Κορυδαλλού, το ΙΕΚ Κερατςινιού, το ΙΕΚ Μητροπολιτικού

Κολεγίου, τα ΑΣΕΙ Αθήνασ, για να εκπαιδευτούν οι φοιτητέσ τουσ από το πλέον έμπειρο και
με γνώςεισ παιδαγωγικό προςωπικό.
11) Οι ταθμοί λειτουργούν 7πμ-4μμ,παρέχεται πρωινό, μεςημεριανό ςε όλα τα παιδιά και
απογευματινό γεύμα για όςα κοιμούνται.
12) Σο διαιτολόγιο των βρεφών – νηπίων ςτηρίζεται ςτην Τγιεινή Μεςογειακή διατροφή,
προςαρμοςμένο ανά ηλικιακή ομάδα παιδιών.
13) Από το 2011 που ανέλαβα ωσ Εντεταλμένη Δημοτική ύμβουλοσ, εφαρμόςτηκε ςύςτημα
μοριοδότηςησ για την εγγραφή των παιδιών.
14) Ευχαριςτώ θερμά όλο το προςωπικό για την ςυνεργαςία μασ τα εννέα (9) αυτά χρόνια, γιατί
έχουμε ένα κοινό ςκοπό, να παρέχουμε τη καλύτερη δυνατή Προςχολική Αγωγή και το
επιτυγχάνουμε, αυτό όλοι μαζί.
Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλοσ
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