Házirend

Kedves Szülők!
Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek
érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására!

Általános információk az óvodáról
Az óvoda hivatalos neve:

Bánd Község Önkormányzat Német Nemzetiségi Óvoda

Címe

8443 Bánd, Petőfi S. u. 60.

Telefonszáma:

88/272-215

E-mail címe:

ovoda@band.hu

Honlapja

ovoda.band.hu

Az intézmény nyitva tartása
• Az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig,
az óvodai oktatási év szeptember 1-től május 31-ig tart.
• Tervezett szünetek:
- Téli szünet - időpontja az éves munkatervben meghatározott, többnyire igazodik az általános
iskolák által meghatározott időponthoz.
- Nyári zárás - időpontját az éves munkatervben tervezzük, a fenntartó jóváhagyását követően
legkésőbb februárban kihirdetjük - általában 3 hét az időtartama.
• Oktatás nélküli napok:
Az iskolák őszi és tavaszi szüneti napjai, amikor 1 csoport kisebb létszámmal működik.
• Nevelés nélküli munkanapok:
Időpontja előre nem tervezhető, mivel a nevelőtestület a német nyelvű továbbképzések
napjain (maximum 5 nap lehet évente) veszi igénybe. A szülőket időben, egy héttel korábban
tájékoztatjuk. A gyermekek felügyeletéről csökkentet gyermeklétszám (10 fő) mellett
gondoskodunk.
• A napi óvodai nyitva tartás hétfőtől péntekig 6,30 órától 16,30 óráig tart.
A gyerekek óvodában tartózkodásának ideje (maximálisan 10 óra lehet), mely a fentiek alapján nem
haladja meg a megengedett mértéket. Javasoljuk, hogy a gyermek lehetőség szerint napi 8 óránál
többet ne tartózkodjon a gyermekközösségben. A napirend, az óvodai tevékenység és játék
folyamatába a gyermek akkor tud zavartalanul bekapcsolódni, ha reggel 8 óráig megérkezik a
csoportba. Ugyanezen okból javasoljuk, hogy fél 3-tól (fél 3 után) történjen a gyermekek távozása az
intézményből.
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• A gyermekek reggeli átadása lehetőség szerint felnőtt kíséretével történjen, a gyermeket a szülőn
kívül csak az viheti el, akit a szülő az óvodapedagógus számára előzetesen írásban megjelöl.
• Fontos, hogy a szülő a nevelési év alatt mindvégig jelezze gyermeke távolmaradását.
- Ha a szülő bármely ok miatt nem kívánja óvodába hozni gyermekét, legalább egy munkanappal
előbb kell tájékoztatnia a gyermek óvodapedagógusát a hiányzás indoklásával.
- Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján a szülő lehetőleg 8 óráig
jelezze.
- A két hetet meghaladó huzamosabb távollétet az óvodapedagógussal egyeztetni szükséges.
- Betegség, vagy az oktatási év során, 3 napon túli hiányzás esetén csak orvosi igazolással fogadható a
gyermek az óvodában.
• A gyerek igénybe veheti az óvodát, amikor
- harmadik életévét betöltötte, szobatiszta,
- teljesen egészséges (orvosi igazolás szükséges),
- a szülő az étkezési térítési díjat befizeti.

Gyerekek az óvodában
• A gyerekek ruházatát az óvodában:
- Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság.
- Az átöltözéshez szükséges tartalék ruha (alsónemű is), amely megfelel az évszaknak és időjárási
viszonyoknak.
- Legyen az óvodásoknak tornafelszerelése, váltócipője (ami nem lehet papucs), udvari öltözéke, ami
különösen az őszi, téli időszakban fontos.
- Jó, ha a ruhadarabokat, lábbeliket megkülönböztető jelzéssel (óvodai jel) látják el, és/vagy az
öltözőben a gyermek jelénél helyezik el a polcon zsákban vagy vászon táskában.
- Legyen szem előtt az értékek behozatalának felelőssége ékszerek, drágább ruhák, otthoni játékok
tekintetében.
• A gyerekek étkezése az óvodában
- A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, kivétel: a
születésnapi, névnapi kínálás; a kirándulások alkalmával a kiegészítő tízórai, az egész csoport számára
vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség.
- Nem etikus a többi gyerekkel szemben és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda
területén otthonról hozott élelmiszert (csokoládé, cukorka, rágógumi, túró rudi, banán) fogyaszt,
nassol.
A reggeli, ebéd, uzsonna elfogyasztásának kezdete és időkeretei a napirendben szabályozottak, 8-8,30;
11,30 ill. 14 órai kezdettel van rá lehetőség. A gyermekek többi étkezését otthon a szülők ennek
figyelembe vételével alakíthatják. A gyermekek szappanos kézmosás után terített asztalon, szalvéta és
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evőeszközök használatával étkeznek. A tányérokat, poharat, evőeszközt maguk hozzák az asztalhoz,
maguk viszik vissza az étkezés befejeztével.
• A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
Az óvodában csak egészséges gyerek tartózkodhat!
- Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a többi gyerek egészségének
megőrzése érdekében sem lehetséges. Kivételt jelent, ha az orvosi igazolás alapján gyógyult gyermek
az orvos utasítása szerint tovább kell, hogy szedje gyógyszerét.
- Az óvodában napközben megbetegedett gyermek elviteléről az óvónő jelzését követően a szülő a
lehető legrövidebb időn belül kell, hogy gondoskodjon.
- Az oktatási év során, a három napon túli hiányzást követően, az ÁNTSZ előírása szerint, orvosi
igazolás bemutatása kötelező.
- Fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek.

Szülők az óvodában
• A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása
Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és
fogadják el pajtásaik egyéniségét, eltérő tulajdonságait, tudják kifejezni magukat, de legyenek
képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással
oldják meg.
Törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék
gyermekeikben.
Például: ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak
származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még
ha előző nap az Ön gyermekét is érte esetleg sérelem.
• Együttműködés
Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van
igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.
Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az
óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.
A szülőknek lehetőségük van rá - és igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka
kialakításában megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös
gondolkodást.
Fórumok:

szülői értekezletek
játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények,
"beszélgető idő" (azaz: fogadóóra)
óvónővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélés
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• Kapcsolattartás
Kérjük Önöket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt hosszabb
időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés - oktatás
folyamatát.
A gyermekükkel kapcsolatos információt csak az óvónőktől kérjenek.

Egyéb szabályok
- Az étkezési térítési díjak befizetése havonta, az adott hónapra vonatkozóan előre történik.
Az étkezési térítési díjak befizetésének várható időpontját fél évre előre a hirdetőtáblára
kifüggesztjük. Az előre látható hiányzásokat a befizetés előtti munkanap reggeléig szíveskedjenek
bejelenteni azért, hogy a térítési díjak kiszámolásánál még figyelembe tudjuk azt venni.
- A hiányzás bejelentése történhet személyesen, telefonon, vagy üzenet útján. A hiányzás bejelentése
történjen meg a hiányzást megelőző napon 10 óráig, hirtelen megbetegedés esetén a reggeli órákban
(lehetőleg 8 óráig). Bejelentés hiányában, vagy késői bejelentés esetén a gyermek az aznapi létszámba
beszámítandó.
- Teendő, amikor egy gyermekért nem jönnek zárás idejéig:
Az óvónő köteles gondoskodni a gyermek felügyeletéről, míg a gyermekért meg nem érkeznek.
- Az intézmény területén szülő és kísérő utcai lábbelivel a folyosó, öltöző, az iroda és - ha feltétlenül
(!) szükséges - a gyermekmosdó helyiségében tartózkodhat. A csoportszobában folyó tevékenységet
nem szabad zavarni, oda a szülő csak az óvónővel történő megállapodást követően, indokoltan mehet
be.
Az óvoda konyhája és annak helyiségei a szülők számára higiéniai előírások miatt nem látogathatók.
- Kérjük, hogy a gyermeket kísérő szülők az egymás közti beszélgetésekre ne az öltözőt, folyosót,
óvodaudvart használják, mert ez zavarja a gyerekek játékát, az óvónők munkáját. Fontosnak tartjuk,
hogy az óvodában tartózkodó szülő még/már a gyermekére figyeljen.
- Az óvoda egész területén, és a kapu 5 méteres körzetében nem szabad dohányozni.

