Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης
1. Συμπληρώνετε μία έως τρεις από τις
επωνυμίες
των
Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Παιονίας (όπως εμφανίζονται παρακάτω στα
πληροφοριακά στοιχεία) όπου επιθυμείτε με σειρά προτεραιότητας να εγγραφεί το νήπιο
για το οποίο αφορά η αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται στον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό
Σταθμό που έχει αναφερθεί ως πρώτη επιλογή.
2. Στην αίτηση συμπληρώνονται τα στοιχεία και των δύο γονέων αλλά την υπογράφει ο
ένας από τους δύο γονείς ή ο κηδεμόνας του παιδιού.
3. Γράφετε δίπλα στον τηλεφωνικό αριθμό τίνος είναι αυτός (ονομ/μο γιαγιάς,
θείου, φίλης, ……).
4. Η αίτηση υπογράφεται από τον γονέα ή κηδεμόνα που υποβάλλει την αίτηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς ,Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς
έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης του λειτουργίας του σταθμού (η
έναρξη τους σχολικού έτους για τους Παιδικούς ,Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς
ξεκινάει κάθε χρόνο στη 1 Σεπτεμβρίου) έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας
στο αντίστοιχο σταθμό ή τμήμα του σταθμού. Απαγορεύεται απολύτως η εγγραφή παιδιών
εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα (παρ. 1, άρθρο 3, ΦΕΚ
4249/5-12-2017).
Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή
τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές , ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες
εγγράφονται στο
Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης
ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε
πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Σε αυτή την περίπτωση όταν κρίνεται απαραίτητο , το Δ/κο
Συμβούλιο του νομικού προσώπου, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου
προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.
Ο 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πολυκάστρου είναι μεικτός βρεφονηπιακός σταθμός και
γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την
εγγραφή τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση .
Οι Παιδικοί Σταθμοί : 2ος Παιδικός Σταθμός Πολυκάστρου , Αξιούπολης, Γοργόπης,
Γουμένισσας, Ευρωπού και Αγίου Πέτρου, δεν έχουν βρεφικά τμήματα.
Κατά τις εγγραφές επιλέγονται τα παιδιά εργαζομένων γονέων , τα παιδιά των ανέργων
και τα παιδιά οικονομικά
αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που
έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως π.χ. παιδιά ορφανά
από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση
γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών,
παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή
πνευματική
αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών, κ.λ.π.), (παρ. 3, άρθρο 3, ΦΕΚ 4249/ 05-122017).

Οι επωνυμίες των
είναι οι παρακάτω:

Παιδικών

και Βρεφονηπιακών

Σταθμών

του Δήμου

Παιονίας

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πολυκάστρου
2ος Παιδικός Σταθμός Πολυκάστρου
Παιδικός Σταθμός Αξιούπολης
Παιδικός Σταθμός Γοργόπης
Παιδικός Σταθμός Γουμένισσας
Παιδικός Σταθμός Ευρωπού
Παιδικός Σταθμός Αγίου Πέτρου
Οι παιδικοί σταθμοί Ποντοηράκλειας και Βαφειοχωρίου βρίσκονται με απόφαση του Δ/κου Συμβουλίου ,
σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

