Μήνες και ωράριο λειτουργίας του Σταθμού
Α.

Η «Χώρα του Ποτέ» λειτουργεί από το 2ο μισό κάθε Αυγούστου έως το

τέλος κάθε Ιουλίου. Για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Παιδαγωγικού
προγράμματος κάθε εκπαιδευτικού έτους ενημερώνονται αναλόγως οι γονείς (μεσολαβούν διαστήματα
όπου δίδονται οι προβλεπόμενες άδειες εργαζομένων, γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης
και βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων , ανανέωση του εξοπλισμού, του παιδαγωγικού υλικού,
εγγραφές νέων μαθητών , ξεναγήσεις ενδιαφερόμενων προς εγγραφή, αξιολόγηση ή και εάν χρειαστεί
αναδιαμόρφωση της ομάδας εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων και ο,τι άλλο κριθεί αναγκαίο για τον
προγραμματισμό και την εύρυθμη λειτουργία της παρούσας και της επόμενης σχολικής χρονιάς ) .

Β. Το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού : α)από τις 7:00πμ έως τις 16:00μμ,
και β) από τις 16:00μμ έως τις 18:00μμ
Δίδεται η δυνατότητα παράτασης του ωραρίου κατά 2 ώρες επιπλέον , δηλαδή
έως τις 18:00μμ, όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ Τεύχος Β’4249/05.12.2017 ,
με πρόγραμμα φύλαξης κατόπιν αιτήματος και συμφωνίας μεταξύ γονέων και
Σταθμού.
Γ. Η «Χώρα του Ποτέ» δεν λειτουργεί στις περιόδους εορτών Χριστουγέννων,
Πρωτοχρονιάς, Θεοφανείων, Πάσχα ( θα ενημερώνεστε επακριβώς και εγκαίρως
για τις ακριβείς ημερομηνίες ) καθώς και σε όλες τις επίσημες ημέρες αργίας που
προβλέπονται από το Ελληνικό Κράτος για δημόσιες και ιδιωτικές (ΜΦΠΑΔ)
Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.
Προσέλευση – αναχώρηση μαθητών και Χρήση Σχολικού Λεωφορείου
Α. Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει από τις 7:00πμ και ολοκληρώνεται σταδιακά
το αργότερο μέχρι 9:15πμ . Στην περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης ή απουσίας του παιδιού
χρειάζεται να ενημερώνετε τηλεφωνικά.

Β. Η αναχώρηση των παιδιών προβλέπεται μετά το πέρας του μεσημεριανού
γεύματος έως και τις 16:00μμ , (είτε έως τις 18:00μμ στο δίωρο παρατεταμένης παραμονής
κατόπιν κοινής συνεννόησης). Η παραλαβή γίνεται από τους γονείς , είτε από κάποιο/α συγγενικό/α

πρόσωπο/α

του/των οποίου/ων τα πλήρη στοιχεία γνωστοποιούνται εγγράφως σε εξουσιοδότηση που

έχουν συντάξει και προσκομίσει οι γονείς. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παραλαβή των παιδιών
παρακαλείσθε να ενημερώνετε τηλεφωνικά εγκαίρως .

Γ. Στην περίπτωση της χρήσης του σχολικού λεωφορείου ( 7:00πμ-9:30πμ ,
14:00μμ-18:00μμ) παρακαλείσθε θερμά να τηρείτε τις συμφωνηθείσες ώρες προς
αποφυγή

άσκοπων καθυστερήσεων ή παρακώλυσης των προγραμματισμένων

δρομολογίων. Η συνέπεια είναι εξίσου σημαντική για τον Σταθμό , τα παιδιά και τους
γονείς.

