Kedves Szülők!
Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai
életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.
Kérem, hogy, gyermekeik érdekében gondoskodjanak betartásáról.
Általános információk az óvodáról:
Az óvoda neve: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának Óvodája
Címe:

6500 Baja, Duna u. 33.

Telefonszáma: 79/ 520-935, vagy a főportán keresztül 79/520-930; 122. 313.mellék
Honlap: www. mnamk.hu
Az óvodavezető neve: Brautigamné Fekete Erika (123-as mellék)
Gyermekorvos: dr Fehér Pálma
Védőnő: Szatmári Bernadett
Az óvoda nyitva tartása:
A nevelési év 2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig tart.
Napi nyitva tartás: 7,00 -17óráig
A reggeli gyülekező csoport 7- 7,30-ig a Napsugár csoport
Délután: 4-fél 5-ig: Napsugár (a Méhecske, Katica, Napsugár csoportos gyermekeknek)
Süni ( a Nyuszi, Süni, Halacska csoportos gyermekeknek)
A fél 5-től 5 óráig maradó gyermekek a Napsugár csoportban lesznek.
A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése, biztosítása az óvoda feladata.
Az étkezések időpontja:
-

folyamatos tízórai: 8,00 – 9,00 óráig

-

ebéd:

kb. 12,00 - 12,30 óráig

-

uzsonna:

kb. 14,45 - 15,00 óráig

(Az a gyermek, aki ebéd után hazamegy, az uzsonnáját becsomagolva viheti haza.)
Kérjük, ne hozzanak számukra külön enni-innivalót!
Az étkezési díj befizetése minden hónap elején a pénztárban, ill. csekken, átutalással vagy
inkasszóval lehetséges. Időpontját jól látható helyen kifüggesztjük.
Hiányzás lemondására reggel 9 óráig van lehetőség az óvoda telefonszámán; ez a másnapi
létszámot érinti. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a gyermek gyógyult és újból jöhet
óvodába.
Ezt az üzenetet a dajka néniknek, a pedagógiai asszisztenseknek is átadhatják, kérjük, ezért az
óvónőket ne hívják ki a csoportból!
Az MNÁMK gazdaságos üzemeltetése céljából az óvodai intézményegységben is lesz őszi, téli,
tavaszi szünet. A nyári takarítási szünet időpontjáról febr. 20-ig értesítjük a szülőket.

A gyermekekkel kapcsolatos szabályok
A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásokról távol marad, hiányzását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha
- a gyermek beteg volt és azt a gyermekorvos igazolja
- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget
tenni
- a gyermek- a szülő írásbeli kérelmére- engedélyt kapott a távolmaradásra
Amennyiben az óvodaköteles korú gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 10
nevelési napot, az óvoda vezetőjének a mulasztásról tájékoztatnia kell az általános szabálysértési
hatóságot, azaz a járási hivatalt.

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat.
Beteg, lázas, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek fogadása az óvodába a többi gyermek
egészségének megőrzése érdekébe nem lehetséges. Betegség miatti hiányzás után orvosi igazolás
bemutatása kötelező. Fertőző betegség esetén a szülőnek az óvoda felé bejelentési kötelezettsége
van. Szükség esetén az óvoda- a személyiségjogokat figyelembe véve- tájékoztatja a többi szülőt.
Otthonról hozott gyógyszert, gyógyhatású készítményt, homeopátiás szereket az óvónő nem fogadhat
el, azt nem adhatja be az óvodás gyermeknek; kivéve az allergia csillapítására szolgáló készítményt.
Ilyen szereket a gyermek jelén, ruházatában elhelyezni TILOS.
Ha a gyermek napközben lesz rosszul, a szülőt azonnal értesítjük, a lázcsillapításról a szülő
beleegyezésével gondoskodunk.
Az intézmény gyermekorvosa akut, járványügyi teendőket is ellát.
Indokolt esetben kitilthatja a beteg gyermeket az óvodából; hisz ilyen esetben a közösségi érdek
nagyobb az egyéni érdeknél. Ha a gyermek az orvosi igazolás ellenére sem gyógyult, az intézmény
gyermekorvosa hivatalból megkeresi az adott gyermek háziorvosát.
Rendelési ideje: kedd, szerda, csütörtök: 13-14-ig, a Sportcsarnokban található orvosi szobában.
Kérjük, hogy a gyermekek ruházatát a praktikusság, kényelem, tisztaság jellemezze.
Legyen számukra átöltözéshez szükséges tartalékruha, váltócipő, tornafelszerelés, udvari öltözék;
névvel, jellel ellátva.
Kérjük, hogy a gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az
óvónőnek, mert csak így vállalhat felelősséget érte. Ugyanez vonatkozzék a távozásra is, mindig
jelezze a szülő az óvónőnek, hogy elviszi a gyermekét.

Higiéniai szabályok:
Az intézmény egész területén – az udvart is beleértve – TILOS A DOHÁNYZÁS!
Kérjük a szülőket, hogy a csoportszobába utcai cipőben ne lépjenek be, a gyermekek is csak
váltócipővel mehetnek be; a csoportszobákat az udvar felől, a saját bejáratukon keresztül
közelítsék meg. Kivéve a reggeli, délutáni összevont gyülekezés idején.
A gyermekek ágyneműjét kéthetente (nyáron hetente) hazaküldjük mosás, fertőtlenítés, szellőztetés
céljából. Járványos időszakban hetente szükséges az ágynemű cseréje.
Ha a szülő serkét, ill. tetűt vesz észre a gyermek hajában, köteles szólni az óvodában, hogy a védőnő
a többi gyermeket is átnézze, a kezelés módját megbeszéljék. Az elhalt serkéket el kell távolítani a
gyermekek hajáról. Ilyenkor a gyermek csak a védőnő igazolásával jöhet újra óvodába.
A törölközőket hetente váltjuk, ezek mosásáról a dajka nénik gondoskodnak.
Egyéb szabályok:
Az óvodában TILOS a reklámtevékenység. Ez alól csak az jelent kivételt, ha a reklám a
gyermekeknek szól, és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti
tevékenységgel; ill. kulturális tevékenységgel függ össze.
A házirend az óvodába járáshoz nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja
vagy feltételhez kötheti.
Ezért kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében az óvodás gyerekek ékszert ne viseljenek.
Kérjük, hogy a nagycsoportosok reggel 8 óráig érkezzenek meg az óvodába; a kisebb gyermekeket
legkésőbb 9 óráig várjuk.
A délelőtt folyamán kb. 9-11-ig zajlanak a foglalkozások, kezdeményezések, egyéni,
differenciált fejlesztések. Kérjük, hogy ezen idő alatt az óvónőket semmiképpen ne zavarják
sem személyesen, sem telefonon. Ugyanígy kérjük, hogy a gyermekeket se zavarják.
Az óvoda nevelőtestülete 5 nevelés nélküli munkanappal rendelkezik egy nevelési évben. Ezt az időt
továbbképzéseken való részvételre, nevelőtestületi értekezletekre fordítjuk. Az óvoda ilyenkor zárva
van.
Szükség esetén - szülői kérésre – ügyeletes óvodát keresünk. Ugyanez vonatkozik a szünetek
időtartamára is.
Kérjük a szülőket, tudassák írásban, hogy a rajtuk kívül ki, mikor viheti el gyermeküket az
óvodából.
A szülők nevét, lakcímét, telefonszámát – a gyermekek egyéb személyi adataival (TAJ szám,
gyógyszer-érzékenység, a gyermekorvos neve, stb.) együtt – az óvónők a felvételi, mulasztási
naplóban rögzítik

AZ UDVARI ÉLET SZABÁLYAI
Az udvar egész területén TILOS a kerékpározás, kérjük a kerékpárokat a bejárati tárolóban
hagyni.
- az ugró-labdákat és egyensúlyozó játékokat csak a gumitéglán szabad használni
- TILOS a hintából kiugrani, kerítésre, fára, a mászóka tetejére fel- mászni; ill. a játékokról leugrálni
- a gyerekek csak akkor jöhetnek be az udvarról, ha az óvó néni beengedte őket
- minden csoportnak meghatározott helye van az udvaron, azt átlépni csak óvónői engedéllyel szabad
- focizni csak a kijelölt helyen szabad
- a homokozó játékokat csak rendeltetésszerűen szabad használni
- amikor a szülők a gyerekekért jönnek; kérjük, lehetőleg minél hamarabb hagyják el az óvoda
területét
Közös nevelési elvek kialakítása a szülőkkel:
Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, fogadják el,
szeressék pajtásaikat, legyenek képesek az önkifejezésre, önállóságra, alkalmazkodásra. Esetleges
konfliktusaikat ne durvasággal oldják meg. Ezen törekvésünk sikere érdekében kérjük, hogy otthon is
erősítsék bennük ezeket az alapelveket. Nagyon fontosnak tartjuk a közös nevelési elvek alakítását, a
szabályok következetes, együttes betartását, betartatását.
A pedagógusnak kötelezettsége, hogy a szülőket gyermekük nevelésével, fejlődésével kapcsolatosan,
továbbá az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, valamint a szülőt figyelmeztesse, ha
intézkedést tart szükségesnek a gyermek jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése
érdekében. .A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében szükségünk van a szülők igazi
együttműködésére, nyitottságára, őszinteségére. Ha problémájuk akad, keressék meg az óvónőket, ill.
az óvoda vezetőjét, próbáljuk közösen megoldani a konkrét helyzeteket.
A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka alakításában, a
megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel elősegítsék a közös gondolkozást.
E fórumok: a szülői értekezletek, fogadóórák, SZMK-megbeszélések, közös programok. A szülőknek
szóló információk az üzenőfalon kifüggesztve,illetve a csoportok zárt facebook csoportjában
olvashatók.
Az eddigi hagyományt folytatva az óvónők vállalják minden hónap egyik délutánján a szülők
fogadását. Ez egyéni bejelentkezés alapján, időpont-egyeztetéssel történik. A gyermekek fejlődéséről
csak az óvónők és csak a szülőknek adhatnak tájékoztatást!
Ha az óvónő a gyermek fejlődésében valamilyen problémát észlel, erre felhívja a szülő figyelmét,
kérjük, fogadják ezt a segítő szándék jeleként, szükség esetén vegyék igénybe a Pedagógiai
Szakszolgálatok segítségét is.
A szülők közössége megalakította a szülői munkaközösséget, melynek tizenkét tagja van.
Minden óvodás gyermeknek van érvényes, államilag finanszírozott baleset-biztosítása a Groupama
Biztosító Zrt.-nél.

Brautigamné Fekete Erika
óvodavezető
Baja, 2017. szeptember 1.

