Kedves Szülők!

Arra kérjük Önöket hogy gyermekeik együtt nevelése érdekében figyelmesen olvassák el
házirendünket, törekedjenek arra, hogy a benne foglaltakat betartsák!

1. GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN

-

-

A gyermekek, valamint a dolgozók személyi biztonsága és az ingóságok megóvása
érdekében az óvoda ajtaját biztonsági okokból zárva tartjuk. Kérem, csengessenek!
Felelősséget csak az óvodába bekísért, óvodai dolgozónak átadott gyermekekért
vállalunk!
A gyermek, csak szülői kísérettel jöhet, illetve távozhat az óvodából.
A gyermeket hazavinni anélkül, hogy az óvónőnek szólnának, nem lehet.
A szülő írásos nyilatkozata, vagy bírósági végzés alapján adhatjuk ki a gyermeket más
hozzátartozónak.
Ha nem jönnek a gyermekekért az óvodába zárásig, az óvoda feladata a szülő
keresése, eredménytelenség esetén a rendőrséget értesítjük.
Külső személyek az óvoda területén csak az intézményvezető engedélyével
tartózkodhatnak.
AZ ÓVODA EGÉSZ TERÜLETÉN TILOS A DOHÁNYZÁS!

2. A GYERMEK AKKOR VEHETI IGÉNYBE AZ ÓVODÁT HA:

-

-

-

-

A harmadik életévét betöltötte (férőhely esetén a kettő éves gyermek is), az
iskolaérettség eléréséig, maximum 6 éves koráig.
Az óvoda folyamatosan, egész nevelési évben vesz föl gyermeket, érkezéskor
felvételi adatlapot kell a szülőnek kitöltenie.
A jelentkezési lap kitöltésével a beiratkozás hivatalossá válik.
A felvételről, vagy átvételről az óvodavezető dönt, melyről írásban értesítjük a szülőt.
Az óvodába meghatározott felvételi körzetet nem állapítottak meg.
Más óvodából érkezőknél szükséges behozni az értesítést óvodaváltoztatásról.
Az óvodai felvétel minden nevelési évben tavasszal, előre meghirdetett időszakban
történik, melyben lehetőség van „Nyílt napokon“ betekintést nyerni az óvodai életbe
is.
Egészséges (gyermekorvosi igazolással alátámasztva).
A gyermek betegsége után az óvodát csak orvosi igazolással veheti igénybe újra, és
köteles a szülő előző napon bejelenteni reggel 8 óráig, ha gyermeke meggyógyult,
és másnap óvodába jöhet.
Az erről szóló orvosi igazolásokat köteles a szülő átadni az óvónőnek, amelyen a
szülő aláírásával igazolja az orvosi igazolás átadásának időpontját. Az óvónő
gondosan megőrzi, és a felvételi és mulasztási napló mellékleteként tartja nyilván.
Minden, 5. életévét betöltő gyermek számára az óvodába járás kötelező.
Ha a gyermek a közoktatásról szóló törvény alapján vesz részt óvodai nevelésben, és
egy nevelési évben tíz napnál többet mulaszt igazolatlanul, az óvoda vezetője a
mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

3. GYERMEKEK JOGAI:

-

-

-

-

A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát, az
óvoda nem korlátozhatja, de a gyermekek, ezen jogának gyakorlása körében nem
veszélyeztetheti saját, illetve társai; az óvoda alkalmazottainak testi épségét.
Viselkedésével nem akadályoztathatja a többi gyermek fejlődéséhez való jogát.
A család anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben
részesülhet az a gyermek, akinek a szülei az adott évben, kellő időben beadják a
gyermekvédelmi kedvezmény igazolását, illetve a nyilatkozatot.
A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási eszközök, fejlesztési
eszközök) berendezéseit (bútorok, auditív eszközök, evőeszközök) felszereléseit
ingyenesen, rendeltetésszerűen használhatja, annak megóvására törekednie kell.
Életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően a napirendben és a házirendben
megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az által használt
játékok, eszközök rendben tartásában, megóvásában.

4. A GYERMEKEK RUHÁZATA AZ ÓVODÁBAN:

-

A ruházat legyen kényelmes, tiszta, praktikus.
Szükséges az öltözködéshez tartalék ruha (szabadidő ruha, alsónemű, zokni, atléta)!
Legyen az óvodában tornafelszerelése, tornaruhája, fürdőruhája, strandpapucsa,
fürdőköpenye, úszósapkája, váltó cipője, udvari öltözéke.
Célszerű a ruhaneműket, lábbeliket jellel, vagy névvel ellátni és az öltözőben a
kijelölt helyre helyezni.
Kérjük, hogy csak olyan játékokat hozzanak be a gyermekek, amelyek nem
veszélyeztetik a testi épségüket.
Az óvoda nem tud felelősséget vállalni az otthonról behozott tárgyakért!
A szülő köteles meggyőződni arról, hogy a gyermek nem hozott el otthonról olyan
tárgyat, ami a saját vagy más gyermek testi épségét veszélyezteti!
Az átlagos értéket meghaladó ruházatért, vagy értéktárgyakért (aranynemű)
felelősséget vállalni nem tudunk!

5. A GYERMEKEK ÉTKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA

-

Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

-

A szülő a gyermek étkezési térítési díját köteles a kijelölt időpontban befizetni.
A befizetés időpontjáról a faliújságon tájékoztatást kapnak.
A térítési díjat a tárgy hónap előre kell fizetni, hiányzás esetén a következő hónapban
történik visszavonása.
Táplálékallergiát a beiratkozáskor jelezzék, hogy a konyhával egyeztetés során
tudjunk az étkezést biztosítani.
Az óvodai jogviszony megszűnése esetén a keletkezett túlfizetés visszautalása postai
úton történik. Amennyiben a postai átutalás költsége több, mint a keletkezett térítési
díj túlfizetés összege, az intézmény nem köteles a túlfizetést postai úton teljesíteni. A

-

9:30-tól 10:00-ig
12 órától
15:00-tól

térítési díj túlfizetéséről határozatot hozunk, melynek összegét a szülő egy kiadási
pénztárbizonylaton átveheti.

6. NAPIREND AZ ÓVODÁNKBAN

-

A gyermekek érkezése és távozása:
a gyermeket reggel úgy kell behozni és az óvónőnek átadni, hogy a nyugodt és
zavartalan foglalkozást ne akadályozza.
Az óvoda 17:00 óráig tart nyitva, és kérjük, hogy eddig vigyék haza gyermekeiket.

7. A GYERMEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK

-

-

-

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat!
Az óvodában megbetegedett gyermek szüleit értesítjük és csak orvosi igazolással
jöhet ismét.
Beteg, gyógyszert szedő gyermek bevétele az óvodába a többi gyermek
egészségének a védelmében nem lehetséges!
Betegségből adódó hiányzás után az orvosi igazolás bemutatása kötelező!
Fertőző betegség esetén (rubeola, bárányhimlő, májgyulladás, tetű stb.) bejelentési
kötelezettsége van a szülőnek.
Fejtetvesség észlelését, kérjük jelezzék a csoport óvodapedagógusának, hogy
megtegye a szükséges intézkedéseket. Ha az óvoda fejtetvességet észlel, kérjük
betartani az óvoda erre vonatkozó kéréseit.
Baleset vagy megbetegedés esetén értesítjük a szülőket, súlyosságától függően
orvosi ellátásról gondoskodunk. Láz, hányás, hasmenés esetén az óvónő megkezdi a
gyermek ellátását, majd értesíti a szülőket, hogy minél előbb vigyék orvoshoz.
A gyermek hiányzását, illetve hiányzás után jövetelét előző nap 8 óráig kérjük
bejelenteni.

8. PEDAGÓGIAI MUNKA AZ ÓVODÁBAN

-

A gyermek nevelése és oktatása keresztény pedagógiai program alapján történik. E
szerint ez ismeretek közlését, átadását, az egész napi nevelést áthatja a Biblia
tanítása. Életkori sajátosságainak megfelelő szinten hallják az evangéliumot,
ismerkednek Jézussal, tanításával, hogy az Ő példája segítsen a jóra való
törekvésben.
Pedagógiai program célja:

-

3-6 éves gyermekek hit felé ébredése, fejlesztése,
a keresztény erkölcsi értékek és normák alapjainak lerakása,
az egész személyiség gazdagítása.

-

Az óvodánk olyan gyermekeket szeretne nevelni, akik szeretik, védik Isten
teremtményeit, a természetet, tisztelik a felnőtteket, társaikat, időseket, betegeket,
konfliktusaikat nem tettlegesen rendezik le, szeretnek és tudnak osztozni dolgokon,
tudnak bocsánatot kérni és megbocsátani, tudnak örömet szerezni és jót cselekedni
másoknak, mert ez az alapja az erkölcsi nevelésnek!

9. GYERMEKEK ÉRTÉKELÉSE ÓVODÁNKBAN

-

-

-

-

Óvodánkban a gyermekek értékelésekor elsődleges szempont, hogy minden
gyermeket, az életkori sajátosságokat figyelembe véve önmagához képest, a saját
lehetőségeihez, adottságaihoz képest mérünk a fejlődésben.
Mindennapos megfigyeléseink alapján minden gyermekről személyiséglapot
vezetünk, mely tartalmazza az általunk tapasztalt, változásokat, a fejlesztés
lehetőségeit, az elért eredményeket.
A gyermekek értékelése az óvodának kötelezettsége.
A gyermek fejlődésének nyomon követése a szülő kötelessége.
Az értékelés tartalmazza a pedagógusok megfigyeléseit a gyermek fejlődésével
kapcsolatban (erősségek, gyengeségek).
Amennyiben a gyermek fejlődésében lemaradást tapasztalnak azt írásban rögzítik,
melyhez megjelenítik a fejlesztési irányokat is. A szülőnek ezt a tájékoztatást kell
aláírásával dokumentálni.
A gyermekekről információt, tájékoztatást csak az óvodapedagógus, az óvodavezető,
a logopédus adhat.
Kérjük, hogy az óvoda nem pedagógus dolgozóitól pedagógiai kérdésekben ne
kérjenek tájékoztatást!

10. A SZÜLŐKKEL KAPCSOLATOS KÖZÖS NEVELÉSI TERVEK

-

Az óvoda és más gyermek tulajdonát nem szabad hazavinni.
Tanulják meg tisztelni a felnőtteket (idősöket, betegeket, szegényeket, stb.).
Szeressék és fogadják el gyermektársaik egyéniségét, másságát.
Tudják kifejezni kéréseiket, legyenek képesek egymáshoz alkalmazkodni.
Tiszteljék egymást, legyenek toleránsak.
A konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással próbálják megoldani.
Az óvodába hozott otthoni játékszerrel más gyermeket is hagyjanak játszani!
Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket erősítsék
gyermekükben (pl: ne tegyenek a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket
mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre. Ne
biztassák gyermeküket verekedésre még akkor sem, ha valamilyen sérelem érte
egyik pajtása révén), valamint pedagógiai kérdésekben a szülők minden esetben az
óvónőtől kérjenek tájékoztatást, tanácsot.

11. SZÜLŐK JOGAI

-

A szülő joga, hogy megismerje a nevelési – oktatási intézmény pedagógiai
programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
Jogukban áll a jogszabályban meghatározott módon véleményt nyilvánítani és
egyetértést gyakorolni.
Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes
érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsot kapjon.

12. SZÜLŐ KÖTELESSÉGEI

-

Gyermekét tisztán, gondozottan, a házirend szabályait betartva hozza óvodába.
Gondoskodjon gyermeke testi-, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételeiről.
Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését.
Rendszeresen tartsa a kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.
(Gyermeke érdekében, a szükséges vizsgálatokon gyermekével megjelenni).
Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.

13. SZOLGÁLTATÁSOK AZ ÓVODÁBAN

-

Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások:
Medence használat
Szauna használat
Sószoba használat
Pilates
Logopédiai fejlesztés
Fejlesztő foglalkozások
Idegen nyelvi foglakozások (szlovák nyelv, angol nyelv)

14. GYERMEKEK JUTALMAZÁSA ÉS BÜNTETÉSE

A gyermekek jutalmazása és fegyelmező intézkedések során a következő elveknek
szükséges érvényesülniük:
-

a tett, viselkedés értékelésének elve
a cselekedettel való arányosság elve több fokozat biztosításával
időszerűség elve
a cselekedet és következmény közötti összefüggés értelmezésének elve
következetesség, folytonosság elve
Jutalmazások

-

Különböző rendezvények, versenyek során történő értékelés kivételével tárgyi
jutalmazást nem alkalmazunk.
Jutalmazás alábbi módjait részesítjük előnyben:

-

a pozitív cselekedet megerősítésére, vagy arra való bíztatására irányuló dicséretek,
a gyermekeknek a tevékenységbe történő bevonása, megbízások adása,
a csoport által előnyben részesített foglalkozások végzése.
Büntetések

-

Az óvónő kötelezettségéhez tartozik a gyermekek megismertetése, elfogadtatása a
csoport-közösség tevékenységéhez szükséges, az otthoni viselkedéstől eltérő
magatartási szokásokkal, szabályokkal. A szabályok kialakításában, esetleges új
szabályok létrehozásában a gyerekek közreműködése is fontos. A fegyelmező

intézkedések során tilos olyan módszerek alkalmazás, mely sérti a személyiségi
jogokat, emberi méltóságot, vagy megalázó helyzetbe hozza a gyermeket. Ezt
szigorúan be kell tartani.
A büntetés lehetséges formái az alábbiak:
-

a szabályra való emlékeztetés, figyelmeztetés,
rosszalló tekintet,
balesetveszély, agresszív tett esetén a cselekvés folytatásának azonnali
megakadályozása,
rövid időre a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből vagy az adott
tevékenységből,
az óvónő által javasolt másik játékba irányítás.

15. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS

-

-

-

-

Fontosnak tartjuk a gyermekek érdekében történő igazi, valós együttműködést,
nyitottságot, őszinteséget. Annak érdekében, hogy a gyermeket keresztény
szellemben, a nekik legmegfelelőbb módszer segítségével közösen neveljük, ezt az
együttműködését aktivitásukkal, a megfelelő fórumokon való részvételükkel segítsék.
Komolyabb probléma, konfliktus esetén keressék meg a csoportos óvónőt, illetve az
óvoda vezetőjét, közösen próbálják megoldani az adott problémát!
Az óvodában a felnőtteknek hangoskodni, más gyermekét felelősségre vonni nem
szabad!
Az együttműködésre alkalmas fórumok: szülői értekezletek, nyitott ünnepélyek,
közös rendezvények, kirándulások, játszó délutánok, az óvónőkkel történő eseti
megbeszélések, fogadóórák, szükség, illetve igény szerinti családlátogatás.
Az óvodai életről tájékoztatást kaphatnak több csatornán is, az óvoda honlapján
(www.efraim.sk), a faliújságra kitett cikkekből, a szülői értekezletek, a nyílt napok
alkalmával.
Kérjük, hogy sem a gyerekekkel kapcsolatos, sem a magánjellegű beszélgetésekre az
óvónőt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a
csoporttól, mert az baleset kialakulását idézhet elő, valamint zavarhatja a nevelésoktatás folyamatát is.

16. A KATOLIKUS ÓVODA ERKÖLCSI HITÉLETI ELVÁRÁSAI, ÉS AZ ÓVODÁBAN
ELVÁRHATÓ MAGATARTÁS

-

-

A lelki percek keretében, közös étkezések alkalmával étkezés előtt és után a
gyerekek minden nap az óvónők irányítása mellett imádkoznak.
A pedagógia programban, munkatervben rögzített egyházi ünnepek alkalmával
tartott szent liturgián, „ovis misén“ a gyermekek az óvoda pedagógusokkal együtt
részt vesznek. (Tanévnyitó, Szent Miklós ünnepe, Vízkereszt, Idősek, Nagyszülők
köszöntése, Virágvasárnap, Tanévzáró liturgia.)
Az intézménybe járó gyermekek hetente egy alkalommal részt vesznek az intézmény
lelki vezetője által tartott játékos foglalkozásokon.
Az óvodán belüli hivatalos köszönési forma: „Dicsőség Jézus Krisztusnak!”
A katolikus óvoda gyermekeinek kötelessége az óvoda által bemutatott, és átadott
egyházi szokásokat betartani, melyek meghatározzák az emberi kapcsolatokat,

-

-

viszonyulásokat (megbecsülés, tisztelet, elfogadás, tolerancia, szófogadás, illem,
felebaráti szeretet, stb.).
Viselkedésükkel igyekezzenek példát mutatni intézményen belül és kívül, hogy
méltón megvallhassák a Szent Efrém Egyházi Óvoda szellemiségét.
A gyermekek szüleik kíséretével részt vesznek olyan ünnepségeken, melyek tükrözik
a keresztényi elkötelezettségüket (például keresztelő, esküvő, egyházközösségi
búcsú, stb.).
A gyermekek az óvoda ünnepségein is rendszeresen, aktívan részt vesznek.
Ajánlások, elvárások gyermekkel szemben:

-

-

A szavaid jellemeznek Téged.
A csúnya szavak, káromkodások nem tesznek felnőttebbé, de a benned megbújó
tisztátalan gondolatokat elárulja.
Amit a szívedben hordozol, az jön ki a szádon. Kerüld a trágár szavakat és
káromkodásokat!
Az óvoda a második otthonod a kialakult kapcsolatok, barátságok miatt.
Az ember képes alkalmazkodni az óvodai szabályokhoz, elvárásokhoz.
Az óvodapedagógusok nem azért vannak, hogy kiszolgáljanak, hanem hogy
keresztényi szolgálattal tudásodat, kitartásodat, lelked erejét növeljék.
Tanuld meg megköszönni egy mosollyal vagy köszönettel, ha valaki segít neked,
hogy jobb legyél.
Ahogy a családon belül, úgy egy nagyobb közösségben is szükséges, hogy elfogadd
vannak nálad nagyobbak és kisebbek. A nagyobbakat tiszteld tudásukért,
érettségükért, a kisebbeket segítsd, védd. A viselkedésed példamutató az utánad
jövők számára.
Tiszteld gyermektársaid egyéniségét!
Vigyáz társaid és önmagad testi épségére, ne tedd azt társaiddal, amit önmagadnak
sem kívánsz!
A közösségi élet tanulás eredménye.
Az óvoda nem csak a tanulás, hanem a felszabadult játék helye is.
A vesztes ugyanannyit fárad egy játékban, mint a győztes. Tiszteld a vesztest is!
Az igazmondás, bár néha fájdalmas, mindig tisztább és őszintébb. Jutalmad a lelked
békéje lesz.
Légy alázatos, te is Isten gyermekeként születtél!
Az irgalom és a megbocsátás erény.
A kitartás akarat kérdése.
Mielőtt döntesz, gondold át tetted lehetséges következményeit!
Az Isten felé vezető út mindig több nehézséggel jár.
Az embernek megadatott a gondolkodás képessége, önállóan kell választania,
milyen utat képvisel.

17. AZ ÓVODA HAGYOMÁNYAI

-

Tanévnyitó szent Liturgia,
Termésáldás,
Advent – november 15-től,
Szent Miklós ünnepe,
Kántálás az óvodásokkal, szüleikkel és dolgozóival,
Karácsony ünnepe,

-

Vízszentelés-óvodaszentelés,
Gyertyaszentelő ünnepe, és idősek, öregek köszöntése,
Farsang,
Virágvasárnap,
Húsvét,
Anyák napja,
Pünkösd,
Szír Szent Efrém – névadónk ünnepe
Tanévzáró és ballagás,
Gyermeknap, családi nap,
Apák napja,

18. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSE, ÉS A BEISKOLÁZÁS

A megszűnés formái:
-

-

-

a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az
óvoda a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette a mulasztás
következményeire,
az óvodából való távozáskor, értesítést kell küldenünk annak az intézménynek,
melyben a gyermek újból elhelyezésre kerül,
távozáskor jogviszonyát megszüntetjük, és az oktatási azonosító számát is átadjuk a
másik intézménynek,
a beiskolázásnál augusztus 31-ével megszűnik az óvodai jogviszony, ebben az
esetben jogviszony módosítást hajtunk végre,
„a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget legkorábban abban
a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét
betölti, tankötelessé válik”,
a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az a gyermek, aki iskolaérett, és a hatodik életévét
augusztus 31-ig betölti, szeptembertől megkezdi az iskolát,
a szülő kérelmére a gyermek megkezdheti szeptemberben a tanulmányait akkor is,
ha a hatodik életévét december 31-ig tölti be.

Kedves Szülők!
Kérjük Önöket, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a
megfelelő fórumokon aktívan vegyenek részt, ötletekkel, javaslatokkal segítsék az együtt
gondolkodást.
A házirend egy-egy példánya a csoport öltözőjének hirdetőtábláján kifüggesztve
megtalálható, valamint egy példánya rendelkezésre áll a vezetői irodában.

Nagyszelmenc, 2019. szeptember 1.

Intézményvezető

19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A házirend hatálya kiterjed minden óvodánkba járó, csoportban tartózkodó gyermekre,
valamint a gyermekek szüleire is.
2. A házirend hatályba lépésének ideje: a fenntartói jóváhagyást követően.
3. A házirend érvényessége: a fenntartói jóváhagyást követően a kihirdetéstől határozatlan
ideig, vagy visszavonásig.
4. A házirend felülvizsgálatát az óvodavezető nevelési évenként elrendeli, a felülvizsgálatért
az óvodavezető és helyettese a felelős.

A Szent Efrém Egyházi Óvoda elkészült házirendjét:

Véleményezte:

……………………...........……………
Szülői szervezet képviselője

Elfogadta:

………………………….........………..
Nevelőtestület képviselője
Jóváhagyta:

…………………………..................….
Intézményvezető

………………………..............……….
Fenntartó képviselője

HÁZIRENDET MEGISMERTEM
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