Παιδικός Σταθμός & Νηπιαγωγείο

το πρώτο μου σχολείο

Κανονισμός Λειτουργίας
Εγγραφή του παιδιού
Για την εγγραφή είναι απαραίτητο το παιδί να γίνει μέλος της Χ.Α.Ν.Θ. (εγγραφή μέλους: 12€/ ισχύει για
1 χρόνο). Οι εγγραφές για το Σεπτέμβριο ξεκινούν από τον Απρίλιο προκαταβάλλοντας τον πρώτο μήνα
των διδάκτρων. Σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής, η προκαταβολή επιστρέφεται έως τις 31 Ιουλίου .
Διαφορετικά δεν επιστρέφονται τα χρήματα της εγγραφής.
Για την εγγραφή είναι απαραίτητα:


Συμπλήρωση της Καρτέλας Εγγραφής



Προκαταβολή των διδάκτρων του μήνα Σεπτεμβρίου



Πιστοποιητικό γέννησης



Φωτοτυπία των εμβολίων από το βιβλιάριο του παιδιού



Βεβαίωση παιδίατρου, όπου να αναγράφεται ότι το παιδί είναι υγιές, μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες και το πρόγραμμα παιδικού σταθμού ή το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
για το Νηπιαγωγείο

Σας επισημαίνουμε ότι για την καλύτερη προσαρμογή του παιδιού σας στο νέο περιβάλλον του σχολείου,
είναι απαραίτητη η συμμετοχή σας κατά την διάρκεια των πρώτων ημερών.

Παροχές


Όμιλοι μαθημάτων από ειδικευμένους δασκάλους: Αθλητισμός στα γήπεδα της ΧΑΝΘ, Yoga για
παιδιά, Μουσική προπαιδεία, Αγγλικά μέσα από παιχνίδι, Θεατρικό Παιχνίδι, Εικαστικά



Πρωινό με βάση εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής, ενδεικτικά: ψωμί με βούτυρο και μέλι ή μαρμελάδα, δημητριακά με γάλα, κουλούρι Θεσσαλονίκης



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 (μόνο για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου)

Λειτουργία Παιδικού Σταθμού & Νηπιαγωγείου
Ο Παιδικός Σταθμός της Χ.Α.Ν.Θ. λειτουργεί καθημερινά, πλην των επίσημων αργιών, από τον Σεπτέμβριο
έως τον Ιούλιο με ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 16:00.


Επίσης, τον Ιούλιο έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τις εβδομάδες που επιθυμείτε να παρακολουθήσει το παιδί σας, ενώ τον Αύγουστο ο Παιδικός Σταθμός παραμένει κλειστός



Τα παιδιά κατά την αποχώρηση παραδίδονται μόνο στους γονείς ή σε πρόσωπα που έχουν υποδείξει οι γονείς μέσω της υπεύθυνης δήλωσης αποχώρησης, ενώ επιπλέον οφείλουν να ενημερώσουν

εγκαίρως τις δασκάλες


Στον εκπαιδευτικό χώρο του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου δεν επιτρέπεται να εισέρχονται άλλα άτομα πέρα των εκπαιδευτικών και των γονέων



Σε περιπτώσεις γιορτών ή γενεθλίων των παιδιών, οι γονείς οφείλουν να ακολουθούν τον κανονισμό του σχολείου



Η επικοινωνία με τις δασκάλες των παιδιών είναι καθημερινή κατά την προσέλευση και
αναχώρησή τους, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία επιτρέπεται από τις 9.00 έως τις 10.00 το πρωί και
από τις 13.30 έως 14.30 το μεσημέρι, ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία του εκπαιδευτικού
προγράμματος

Δίδακτρα


Η καταβολή των διδάκτρων, εκτός της προκαταβολής του Σεπτεμβρίου, καταβάλλονται μέσα στο
πρώτο 10ήμερο του τρέχοντα μήνα



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



Ισχύει έκπτωση 5% για όσους προκαταβάλουν τα ετήσια δίδακτρα



Για τους κατόχους πιστωτικών καρτών VISA ισχύουν άτοκες μηνιαίες δόσεις



Τα δίδακτρα καταβάλλονται ανεξαρτήτως των απουσιών του παιδιού στη διάρκεια του έτους



Όταν ένα παιδί πρόκειται να διακόψει θα πρέπει να γίνει γνωστό στην υπεύθυνη του τμήματος ένα
μήνα νωρίτερα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Τηλ.: 231.600.1000 εσωτ. 0831 & 0833
www.ymca.gr / www.facebook.com/paidikostathmosXAN
e-mail: education2@ymca.gr

