Νηπιαγωγείο

το πρώτο µου σχολείο
Κανονισµός Λειτουργίας
Εγγραφή του παιδιού
Για την εγγραφή είναι απαραίτητα:
◊

Το παιδί να γίνει μέλος της Χ.Α.Ν.Θ. (εγγραφή μέλους: 12€/ ισχύει για 1 χρόνο).

◊

Συμπλήρωση της Ατομικής Καρτέλας μαθητή

◊

Προκαταβολή των διδάκτρων ύψους 300 €

◊

Φωτοτυπία των εμβολίων από το βιβλιάριο του παιδιού

◊

Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή (ΑΔΥΜ), που συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο

◊

Υπενθυμίζεται, ότι δεν χρειάζεται η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης, αφού γίνεται ηλεκτρονικά η αναζήτησή του, μέσω της πλατφόρμας «myschool»

◊

Σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής θα πρέπει για την επιστροφή της προκαταβολής να
το γνωρίζουμε έως 30 Ιουνίου.

Παροχές
◊

Όμιλοι μαθημάτων από ειδικευμένους δασκάλους: Μουσική προπαιδεία, Αγγλικά μέσα από παιχνίδι, Ομαδικά Παιχνίδια, Εκμάθηση κολύμβησης, Ρομποτική.

◊

Πρωινό με βάση εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής, ενδεικτικά: δημητριακά με γάλα, κουλούρι
Θεσσαλονίκης, ψωμί με κασέρι, επιδόρπιο γιαουρτιού, ψωμί με τυρί

◊

Ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο 2 φορές τον μήνα

◊

Ασφάλιση αστικής ευθύνης κατά την διάρκεια παραμονής τους στον Παιδικό Σταθμό

Σχολικά Εφόδια
◊

Παιδική τσάντα πλάτης

◊

Αλλαξιά (εσώρουχα, κάλτσες, παντελόνι, μπλούζα)

◊

Κλειστά παντοφλάκια

◊

Καπέλο για τις ηλιόλουστες ημέρες

◊

Το καθημερινό μεσημεριανό φαγητό

◊

Παγουρίνο

◊

Δεκατιανό

Λειτουργία Νηπιαγωγείου
Η λειτουργία του Νηπιαγωγείου ξεκινάει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους με υποχρεωτικό ωράριο από τις 08:30—13:00. Η προσέλευση των παιδιών ξεκινάει από
τις 7:00-9:00 π.μ. και η αποχώρηση από τις 14:00– 16:00.

◊

Το Νηπιαγωγείο της ΧΑΝΘ παρέχει τη φύλαξη των παιδιών από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου με
ωράριο από τις 7:00 έως τις 16:00 εκτός των επίσημων αργιών.
Τα παιδιά κατά την αποχώρηση παραδίδονται μόνο στους γονείς ή σε πρόσωπα που έχουν υποδεί-

◊

ξει οι γονείς μέσω της υπεύθυνης δήλωσης αποχώρησης,. Σε διαφορετική περίπτωση, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως τις δασκάλες για το πρόσωπο που θα παραλάβει το παιδί.
Στον εκπαιδευτικό χώρο του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου δεν επιτρέπεται να εισέρχο-

◊

νται άλλα άτομα πέρα των εκπαιδευτικών και των γονέων
Σε περιπτώσεις γιορτών ή γενεθλίων των παιδιών, οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν και να ακο-

◊

λουθούν τον κανονισμό του σχολείου
Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι γονείς έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τις εβδομάδες που επι-

◊

θυμούν να παρακολουθήσει το παιδί τους, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα απασχόλησης για παιδιά
που διοργανώνει η ΧΑΝΘ.
Η επικοινωνία με τις δασκάλες των παιδιών γίνεται με ραντεβού, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία

◊

επιτρέπεται από τις 13.30 έως 14.30 το μεσημέρι, ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος

Δίδακτρα
◊

Τα δίδακτρα του Νηπιαγωγείου ετησίως ανέρχονται στις 3.000€. Προκαταβολή 300€ συν 3 ισόποσες δόσεις των 900€ ( Οκτώβριος - Ιανουάριος –Απρίλιος)

◊

Ισχύει έκπτωση 20 % (600 €) για όσους προπληρώσουν έως 15/6/2019 τα δίδακτρα όλης της χρονιάς (3.000 – 20% = 2.400)
Με πιστωτική έως 6 άτοκες δόσεις .

◊

Προσφορά για τα παιδιά που ήδη συμμετέχουν με ΕΣΠΑ στο τμήμα των προνηπίων, τα δίδακτρα
ανέρχονται 1500€ ετησίως. Προκαταβολή 150€ συν 3 ισόποσες δόσεις των 450€ ( Οκτώβριος Ιανουάριος –Απρίλιος)

◊

Η καταβολή των διδάκτρων, γίνεται μέσα στο πρώτο 10ήμερο του μήνα.

◊

Ισχύει έκπτωση 15% για το ένα απ’ τα δύο αδέλφια που παρακολουθούν το πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού ή του Νηπιαγωγείου

Τηλ.: 231.600.1000 εσωτ. 0831 & 0833
www.ymca.gr / www.facebook.com/paidikostathmosXAN
e-mail: educa?on2@ymca.gr

