HÁZIREND
Az óvoda neve:
Az óvoda címe:
Az óvoda telefonszáma:
Az óvoda vezetője:

Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda
9484. Pereszteg, Petőfi Sándor utca 2.
99/360 – 523
Hosszú Margit

1. A nevelési év rendje:
A nevelési év: szeptember 1 – től augusztus 31 –ig tart.
Az iskola őszi és tavaszi szünet ideje alatt az óvoda nyitva tart.
Téli zárás naptári rendhez, iskolához igazodva.
Nyáron /július/ hónapban az óvoda 4 hétig zárva tart. /karbantartás, felújítás,
nagytakarítás…/
Nevelés nélküli munkanapok száma: öt, melyet a házi továbbképzésekre, nevelőtestületi
értekezletekre veszünk igénybe. / 2 nap + 3 nap szünetben /
Nevelésnélküli munkanapok felhasználási elvei:
 Kizárólag nevelési időn kívülre szervezhető nevelőtestületi programok,
nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek, továbbképzések, szakmai konferenciák,
tapasztalatcserék szervezésére használjuk.
 Szükség esetén , írásbeli felmérést követően gondoskodunk a gyermekek
felügyeletéről ( a gyermek testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről
történő gondoskodás az óvodába történő belépéstől, az annak elhagyásáig terjedő
időben) összevont óvodai csoportban.
 A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról a szülők legalább hét munkanappal
előbb értesítést kapjanak.
Napi nyitva tartás: 6 óra 30- 16 óra 30 - ig / Nkt. 4 § 19. pontja /
Reggel a kiscsoportban van gyülekezés, délután a kiscsoportból illetve jó idő esetén az
udvarról lehet hazavinni a gyerekeket.
A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: 10 óra /Ktv. 24.§ (4)
2. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje
Az óvodai felvétel a fenntartó által kijelölt időpontban, ill. a településre való költözést
követően történik.
Az óvodai felvétel elbírálásáról az óvodavezető dönt megalapozó elbírálással, a
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.
Amennyiben átjelentkezéssel kerül hozzánk a gyermek, a szülő az előző intézményből
távozásról szóló értesítést hoz. A fogadásról az intézmény értesítést küld az előző
intézmény vezetője számára.
Az óvodába lépés követelményei:
A gyermeknek az óvodai nevelés /amennyiben a szülő dolgozik, és a gyermek szobatiszta/
2,5 életéve betöltése után kezdődhet, és az iskolaérettség eléréséig, maximum a gyermek
nyolc éves koráig tart./Ktv. 6.§. (2)
A gyermek számára az óvodába lépést a megfelelő testi és lelki érettség elérése esetén
tartjuk jónak.

Fertőző betegségben szenvedő gyermek az óvodát gyógyulás után orvosi igazolással
kezdheti újra. Gyógyszert a gyerekeknek az óvónők nem adhatnak be!
A szülő, amennyiben étkezési térítési díjat fizet, a befizetést a kijelölt időpontban kell
teljesítenie.
3. Gyermekek az óvodában
3.1.

A gyermeki jogok és kötelességek az óvodai nevelésben:
Magyarországon a Nkt.-ben meghatározott módon, minden gyermek köteles az
intézményes nevelésben-oktatásban részt venni.

A gyermek joga, hogy
Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön.
A nevelési – oktatási intézményben biztonságosan és egészséges környezetben neveljék,
fejlesszék ismereteit.
Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki /játékidő, levegőztetés,
pihenőidő, étkezés, testmozgás/ Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt
végig óvodapedagógus felügyelete alatt áll.
A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem
vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik
az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is.
A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik,
mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell
megvalósítani.
Biztosítani kell a különböző tevékenységi formákban való részvételét.
A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez , magánélethez való jogát az óvoda
nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti
saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem
akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát.
Térítésmentesen vegyen részt az óvodai tevékenységeken, és a beilleszkedési és tanulási ,
magatartási nehézségekkel küzdő , tartósan beteg, sajátos nevelési igényű gyermekek
számára szervezett felzárkóztatáson.
Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes étkezésben részesülhet. / szülői nyilatkozat
alapján/
Gyermeki kötelezettségek:

A gyermek az intézmény eszközeit /játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök,
berendezéseit, felszereléseit / ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra
vigyáznia kell.
Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és házirendben
megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az áltata használt játékok,
eszközök rendben tartásában.

Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és
biztonságát védő ismereteket.
Óvja az óvoda létesítményét, felszereléseit.
Az intézmény pedagógusai, alkalmazottai, társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartsa, tiszteletet tanúsítson. Tartsa be a házirendben foglaltakat.
3.2 A gyermekek jutalmazásának elvei és formái
Nem az elért eredményt, hanem a belefektetett energiát ismerjük el, vigyázva arra, hogy
önértékelésében senki ne sérüljön.
A jutalmazás eszmei formája mindennapi életünkben naponta jelen levő nevelési módszer.
Tekintetváltás, elismerő mosoly, érintés, simogatás, dicséret, buzdítás, elismerés mind a
gyermeki viselkedés pozitívumainak megerősítésére szolgálnak.
3.3 A gyermekekkel kapcsolatos fegyelmező intézkedések elvei és formái
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, mint legfőbb dokumentum kimondja: az
óvodai nevelés feladata az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. Az óvodás korú
gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A szocializáció
szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös tevékenységek
gyakorlása. Az óvodai életét úgy szervezzük, hogy a gyermek erkölcsi tulajdonságai: az
együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, és akarati tulajdonságai: önállóság,
önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat kialakulását elősegítsük. A gyermeki
magatartás alakulása szempontjából modell értékű a felnőtt, szülők, óvodapedagógusok,
nevelést segítő személyek viselkedése.
A gyermeket érő negatív környezeti hatások azonban időnként hibás viselkedési
programokat is beindítanak.
Magatartászavarok
A magatartászavarok a hibás nevelés eredményeként, az egymás meg nem értéséből,
antiszociális viselkedésmódban is megnyilvánulhatnak, és a cselekvőt idegrendszeri
feszültségben tarthatják.
Legfőbb megnyilvánulásai a gyermeki félelem, harag és az agresszió. A félelem, a
szorongás számos vegetatív tünetet kiválthat, mely testi tünetekben és
viselkedéstorzulásban is megjelenhet. Az óvodában ezért félelemmentes légkört
biztosítunk és igyekszünk megismerni és feloldani a szorongás okát. Az agresszív
viselkedést könnyebb megelőzni, mint megszüntetni. Kiváltó oka a kudarc. Az agresszió
megelőzését a kudarc megelőzésével valósítjuk meg. Arra törekszünk, hogy a gyermek
tevékenységeiben sikerélményhez jusson. Alapvető pedagógiai elvünk: az agressziót
agresszióval, a gyermeki dacot felnőtt dacos viselkedéssel nem lehet megszüntetni. Az
agresszív viselkedést nem lehet hangos paranccsal, büntetést kilátásba helyezésével a
felnőtt erejének fitogtatásával leállítani, mert az további ellenállást szül. Minél több
tilalommal, utasítással találja szembe magát a gyermek, annál gyakoribb az agresszió.
Nevelési feladatunk, hogy az antiszociális irányból a társakat segítő, érdekeiket védő
irányba fordítsuk a gyermeket. Erre alkalmas tevékenységek: a megfelelő napirend
kialakítása a családban is, a közösségért vállalt megbízatások, játékos vetélkedők,
testneveléshez kapcsolódó erőösszemérések.

3.4. A gyermekekről való tájékoztatás rendje és formája
20/2012. VIII. 31. EMMI rend. 63§ Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését
folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt
tájékoztatja. Fogadó óra keretében, szülő kérésére, időpont egyeztetéssel.
A szülő kérésére gyermekéről személyes, szóbeli tájékoztatást adnak a csoport óvónői.
Ezek elsősorban a napi programokhoz kapcsolódnak.
Nagyobb eseményekről – ünnep, kirándulás, szünet, vendégek, látogatók érkezése,
gyermeknapi program, színházlátogatás, új gyermek érkezése – általában az eseményt
megelőző egy héttel kerül sor.
Távlatokat az évente rendszeresen ismétlődő események kapcsán állítunk fel az óvodai
előrehaladással, csoportváltással, iskolakezdéssel kapcsolatban.
3.5. A gyermek ruházata az óvodában
A gyermekek ruháit, cipőit a jelükkel ellátott polcrendszerben tároljuk. A könnyebb
eligazodás érdekében a váltóruhát jellel ellátott zsákban tarjuk. Minden egyes
ruhadarabjukban tüntessék fel kisgyermekük jelét. Az öltözőszekrényből elveszett
ruhaneműért az óvoda anyagi felelősséget nem tud vállalni. A ruhatároló zsák tisztítása, a
benne levő ruházat, és a gyermek ápoltsága a szülő feladata. A zsákba váltóruhát kérünk,
/rövid és hosszú nadrágot, zoknit, pólót, bugyit/.
Egészségügyi és kényelmi szempontból váltócipő használata kötelező. /javasoljuk a
kényelmes, a gyermek lábfejét jól fogó vászoncipőt, jellel ellátva/
A tornafelszerelésnek külön zsákot kérünk, benne rövidnadrágot, pólót, ha a váltócipő
nem megfelelő: tornacipőt – jellel ellátva.
Biztonsági megoldást a bejárati kapu zárásával kívánjuk megoldani érkezéstől –
hazamenetelig.
Az ágyneműt havonta, ill. szükség szerint hazaadjuk tisztítani.
3.6. A gyermekek étkeztetése az óvodában
A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely
élelmiszerekből ételmintát 48 órán át a HACCP előírásainak megfelelően hűtőben őrizzük.
/ÁNTSZ/
Kivétel: a vitaminpótlásra szolgáló gyümölcs, zöldség.
A gyermekek születésnapjára száraz süteményt, / blokk ellenében/ fogadunk el.
Az ételt megrendelni, ill. lemondani előző nap 9 óra 30-ig lehet. A hiányzást és a hiányzás
utáni óvodai kezdést az étel lemondása illetve kérése miatt jelezni kell az óvónőknek. Az
időbe be nem jelentett hiányzás esetén a szülő az első napért térítési díjat fizet. Ezen a napon a
le nem mondott ebédet a szülő igény esetén 11óra 45-ig elviheti.
A térítési díjak befizetése minden hónap 10.-e után, a jelölt időben, az irodában reggel 8 – 16
óráig lehetséges. A szülő helyett a térítési díj fizetését szülői nyilatkozat alapján / rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - tartósan beteg vagy fogyatékos, - családjában
tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, - családjában három vagy több
gyermeket nevelnek, - nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, - családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%át / a fenntartó önkormányzat vállalja át.

328/ 2011.( XII.29.) Korm. rendelet alapján a szülő nyilatkozhat kedvezmény igénybe
vételére.
Az óvoda területén a gyermek rágógumit, otthonról hozott édességet nem fogyaszthat. A
szülők az udvari kapunál délelőtt édességet ne adjanak a gyereknek.
Az étkezések időpontja:
reggeli: folyamatos
ebéd :
uzsonna:

6.30 – 9.30 – ig
12 – 12.45 - ig
15 – 15.15 – ig

4. Az óvodalátogatás rendje
4.1. Az érkezés és távozás rendje
A gyermekeket az óvodába érkezéskor a szülő, nagyszülő, nagyobb testvér minden
esetben személyesen adja át az óvónőnek. Érkezések ideje reggelente: 8 óráig.
Az óvónő a gyermeket a csoportszobában fogadja, szülő jelzésére tud a jelenlétéről,
felelősséget vállal érte.
Ha a gyermek önállóan megy haza az óvodából, arról a szülő írásban nyilatkozik, a
nyilatkozatot a gyermek óvónője a nevelési év végéig megőrzi.
Ebéd után leghamarabb 12.45 – től vihető el gyermek az óvodából, az ebédeltetés
nyugalma érdekében 12.45 – ig óvodánk bejárati ajtaja biztonsági okok miatt zárva
tartjuk.
Amennyiben a szülő valamilyen ok miatt előbb szeretné elvinni gyermekét, kérjük, előre
jelezze.
Az óvoda az óvónői felügyeletet csak a nyitva tartás ideje alatt ½ 7 –i ½ 17-ig
biztosítja.
A szülő érkezése után a gyerekek testi épségéért már a szülő, / hozzátartozó / felelős.
4.2. Az óvodába járási kötelezettség
Nkt. 8§ (2)
A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvodai tevékenységek rendje a csoportok napirendjében van rögzítve, mely a szülők
számára elérhető információ a szülői értekezleten, fogadóórán, napi beszélgetések
alkalmával.
4.3.Az óvodából való távolmaradás indokai, igazolásának szabályai
Az óvodából a gyermek a nevelési év folyamán betegség, a szülő előzetes bejelentése
esetén maradhat távol. Igazoltnak tekinthető a hiányzás, ha a szülő a távolmaradást
bejelentette, /üdülés, nagyszülő látogatása, stb. / 20/2012./ VIII. 31./ EMMI REND. 5§
4.4. A gyermekek otthonról hozott tárgyainak játékainak szabályozása, tiltása

A gyermekek az óvónő engedélye alapján behozhatják óvodánkba kedvenc játékukat, ha
annak használata nem okoz balesetveszélyt.
A behozott játékért az óvoda nem vállal anyagi felelősséget. /KT. 40.§./
Az óvodába hozott játékot a délutáni pihenés ideje alatt csak abban az esetben tarthatja
magánál, ha az nem balesetveszélyes, és nem okoz kényelmetlenséget a gyereknek.
Balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat tilos az óvodába hozni.
Az alapvető baleseti – tűzvédelmi szabályokról az óvónők a nevelési – oktatási feladataik
végzése során tájékoztatják a gyermekeket.
4.5. A gyermekekre vonatkozó védő – óvó előírások, szabályok
Az óvoda vezetője és minden dolgozója rendszeresen ellenőrzi a gyermekek biztonságát
az óvoda egész területén. Az egészséget veszélyeztető körülményeket azonnal jelenti, és
intézkedéseket tesz.
Az óvoda területének elhagyása csak az óvodavezető tudtával történhet.
Az óvoda biztosítja a napi nyitvatartási ideje alatt /a foglalkozások idejében/ az óvodás
gyermekek számára a megfelelő számú kísérő személyeket.
Kirándulások alkalmával a nevelőtestület dönt a kísérőszemélyek számáról.
Az óvoda területének elhagyása esetén a csoport óvónői tájékozódnak a cél helyszín
esetleges veszélyforrásairól. Az elvárható magatartásra felhívja a gyermekek figyelmét.
Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani /fertőtlenítés, takarítás, evőeszközök
tisztítása/. Ezt biztosítja a HACCP rendszer működtetése is.
Az óvoda dolgozói a gyermekek étkeztetését az egészségügyi és élelmiszerbiztonsági
előírásoknak megfelelően védő ruházatban végezhetik.
A csoportszobában szülő, csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat /nyílt nap,
ünnepélyek, szülői értekezletek, megbeszélés, egyéb rendezvények/
4.6. Rendszeres egészségügyi felügyelet
Az óvoda biztosítja és megszervezi a rendszeres egészségügyi szűréseket, a kiszűrt
problémákról a szülőket tájékoztatja.
A védőnő szükség szerint, havi rendszerességgel szűrő vizsgálatokat végez.
4.7. Baleset – megelőzési vizsgálatok
Az óvoda dolgozói folyamatosan figyelik a használatban levő eszközök állapotát.
Rendellenesség esetén javításukról rendelkeznek.
Az óvodai játékokat, eszközöket rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Erre meg
kell tanítani a gyermekeket is, folyamatosan fel kell hívni rá a figyelmet.
4.8. Baleset esetén teendő intézkedések
- Sérült elsősegélyben részesítése
- Orvos, mentő értesítése
- A hozzátartozó értesítése

Az óvodavezető, a munkavédelmi felelős jegyzőkönyvet vesz fel a balesetről és jelentést
megküldi az előírt hatóságoknak.
4.9. Óvodai gyermekvédelem
Óvodánkban minden óvónő felelős a gyermekek védelméért. Az óvónők a gyermekjóléti
szolgálat vezetőjével, és ha szükséges szakemberek segítségével, figyelemmel kísérik a
hátrányos helyzetű gyermekeket.
5. Szülők az óvodában
A szülő joga a szabad óvodaválasztás. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell
felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve, ahol szülője dolgozik. A felvételéről az
óvoda vezetője dönt.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt,
ill. az Alapító okiratban megfogalmazottaknak nem megfelelve utasíthatja el. A kötelező
felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyermek felvételét az alábbi esetekben:
- ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű
- ha a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tv.41.§.-a szerint jogosult a
napközbeni ellátás igénybevételére,
- ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
5.1A szülők jogai
A szülő joga, hogy megismerje a nevelési – oktatási intézmény pedagógiai programját,
szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét. A házirendet az óvodai beiratkozáskor
megkapja a szülő, a Pedagógiai program az óvodában kijelölt helyen megtekinthető,
bármikor hozzáférhető.
A szülő joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és
érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. /fogadóórán,
szülői értekezleten, családlátogatáson/.
Részt vehet az óvodai foglalkozásokon nyílt napok keretében, ha részvételi szándékát a
kijelölt napokon bejelenti a csoport óvónőjének.
A szülői közösség munkájában tevékenyen közreműködhet.
Figyelemmel kísérheti a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka
eredményességét.
Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény vezetőjét, nevelőtestületét.
A szülő a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az
óvoda vezetőjétől.
5.1.

A szülők kötelességei

A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, szellemi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges feltételekről.
Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását hátrányos helyzetű gyermek
esetén három éves kortól, rendezett körülmények között élő gyermek esetén öt éves
kortól.

Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés
folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet
szabályainak elsajátítását.
Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvónőkkel, szükség esetén a
logopédussal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.
Ne zavarja az óvodai nevelőmunkát hosszabb beszélgetéssel, ne vonja el az óvónő
figyelmét a gyermekcsoportról.
Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.
Az óvoda dolgozói /óvónő, dajka/ a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során
büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.
6. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása
Óvodánkban a gyermekeket egymás és a felnőttek tiszteletére, szeretetére és a feltétel
nélküli elfogadásra neveljük.
Fontosnak tartjuk az alkalmazkodóképesség kialakítását, a szép magyar beszéd ápolását, a
kulturált megjelenést, a környezet és a természet értékeinek védelmét.
A felnőttek iránti bizalom megerősítése a családdal együttműködve az óvoda feladata.
Valamennyi dolgozónak ismernie kell a szülők részére készült házirendet.
Az óvodában a gyerekekhez szeretettel viszonyulunk.
Minden körülmények között megfelelő hangnemben beszélünk a gyerekekkel.
Minden dolgozó tiszteletben tartja a gyermekek életkori sajátosságait, emberi méltóságát.
Óvodánkban szigorúan tilos a testi-lelki erőszak, megalázás.
Minden körülmények között segítségére vagyunk a gyerekeknek.
Az óvodai életünkben hangsúlyozottan van jelen és minden más tevékenységgel
szemben előnyt élvez a gyermek fejlesztésének-fejlődésének legfőbb eszköze a játék.
A helyi Pedagógiai Programunk által megfogalmazott, szülők által elfogadott értékek
erősítése a gyerekek érdekében közös feladatunk.
A gyermek a családé! Az óvoda kiegészíti, segíti, tiszteletben tartja a családi
nevelést.
7. Kapcsolattartás és együttműködés
Szülőknek és óvónőknek lehetőségük és igényük van, hogy az óvodában folyó pedagógiai
munka kialakításában a megfelelő fórumon együttműködjenek.
Az együttműködésre alkalmas fórumok:
-

Az óvodai szülői értekezletek, évente kétszer, de igény szerint többször is
Játszóház, közös rendezvények
Fogadóórák
Az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések

Fontos, hogy a szülők a gyermekükkel kapcsolatban tájékoztatást csak a gyermek
óvónőitől vagy az óvoda vezetőtől kérjenek és fogadjanak el.
Intézményünk a partnereink: a fenntartó, a szülők, az iskola elvárásait és a gyermekek
egyéni sajátosságait és életkori jellemzőit veszi figyelembe. Pedagógiai Programunk
célkitűzéseink megvalósítását tartalmazza, az óvoda partnereinek igényei alapján.

7.1.

Helyi Pedagógiai Programunkhoz kapcsolódó szolgáltatások

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás: hittan oktatás
játszóházi tevékenységek
Térítésköteles szolgáltatás:

Tánc
Színházlátogatás Sopronba
Sopron Trió
Csemete bábszínház előadásai

A térítésköteles szolgáltatás akkor vehető igénybe, ha a szülő aláírásával igényli,és a
szolgáltatás díját befizette. A befizetés az óvodában történik.
8. A gyermekek értékelése az iskolakezdés szempontjából
A gyermekek értékelését folyamatos megfigyelését, felmérését a csoport óvónői valamint
a logopédus, fejlesztő pedagógus végzi, melynek eredményét a „fogadóórákon”
ismerhetik meg a szülők.
Az iskolaérettség elérését ezek eredménye alapján a csoport óvónői és az óvodavezető
állapítja meg. Problémás esetekben a szakszolgálat segítségét vesszük igénybe.
Óvodánkban logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus segíti a fejlesztés
megvalósítását.

9. Egyéb speciális, az intézményre vonatkozó szabályok
Az óvoda bejárati ajtaját zárva tartjuk, megfelelő biztonsági intézkedésekig. Bejárat az
udvari kapun.
Az udvari kaput egész nap reteszeljük a gyerekek biztonsága érdekében.

9.1.
-

-

Idegenek az óvoda épületében való tartózkodása

Az óvoda iránt érdeklődő, leendő szülők kérhetik az óvoda pedagógiai programjának
ismertetését, az óvónők, a csoportszoba bemutatását. Az ismerkedés ideje alatt a
gyermekek az udvari játékokat szüleik felügyelete és felelőssége mellett
használhatják.
Az óvodában kizárólag könyv és játékkereskedőt fogadunk korlátozott időkeretben.
Az óvodai hirdetőtáblára vezetői engedéllyel, az óvoda tevékenységével, működésével
kapcsolatos anyagok kerülhetnek ki.

-

Az intézmény területén politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem
működhet.

10. Rendkívüli intézkedések
Az óvoda vezetője és minden dolgozója rendszeresen ellenőrzi a gyermekek biztonságát
az óvoda egész területére vonatkozva. Az egészségét veszélyeztető körülményeket
azonnal jelenti és megszüntetésére haladéktalanul intézkedéseket tesz
Tűz-és bombariadó esetén az óvoda épületét a lehető legrövidebb idő alatt kell elhagyni
minden csoportnak. Áramtalanítani kell és a gáz főcsapot el kell zárni. Rendkívüli
események, természeti katasztrófák esetén első a gyermekek biztonsága, minden egyéb
körülményt ennek rendelünk alá.
11. Anyagi felelősség
A gyermekek értékes, drága játékokat, ékszereket ne hozzanak az óvodába! A gyermekek
által viselt szemüvegekre fokozottan figyelünk, de anyagi felelősséget nem vállalunk. Az
óvoda udvarára behozott kerékpárokért, rollerekért anyagi felelősséget nem vállalunk.
Szülő vagy gyermek általi szándékos károkozásért a szülőt anyagi kártérítés terheli.
12. A Házirend hatályba lépése
Az elfogadás napján, illetve a módosítások esetében minden nevelési év kezdetekor
történő elfogadást követően.
A Házirend az óvoda dolgozóira és a szülőkre egyaránt kötelező érvényű!

Pereszteg, 2018.09.01.

Hosszú Margit
óvodavezető

A Házirend tartalmával a nevelőtestület egyetért.

