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Kedves Szülők!
Attól a pillanattól kezdve, amikor gyermeke a mi óvodásunk lesz, új szakasz kezdődik az
életében. Nekünk, felnőtteknek közös felelőséggel kell vállalnunk, hogy minden gyerekegyéniségének megfelelően- természetes módon élhesse át a gyermekkor szépségeit vagy
nehézségeit. Ha azt akarjuk, hogy valamikor majd egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt váljék
belőle, akkor már most mindent el kell követnünk, hogy a társakkal és az idegen felnőttekkel
kialakuló kapcsolatai érdekesek, tartalmasak, biztonságot nyújtók legyenek.
Ami összeköt szülőt, gyereket, pedagógust, az a kölcsönösség. Ha a gyerektől azt kívánjuk
legyen tekintettel a mi érdekeinkre, elsősorban nekünk is tekintettel kell lennünk az övéire. Az
óvodai csoport mindennapjaiban ezt nagyon nehéz megvalósítani, hiszen minden gyerek más
és más, szinte minden szülő nevelési elvei eltérőek.
Az óvodapedagógus tudományos elvek alapján kialakított nevelési célok és gyakorlati
program szerint dolgozik, de tevékenységét elsősorban a rábízott gyerekek szükségletei
határozzák meg.
A napköziotthonunk sajátos nevelési céljai:
Óvodánkban az általános célkitűzések mellett - értelmi-, érzelmi-, pszicho-motorikus- és
közösségi nevelés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód kialakítására és a
tanulási zavarok megelőzésére.
Az óvoda megszervezése-napirend
Napi nyitvatartás: - 6.30 – 17 óráig,
-szombat, vasárnap zárva,
6,30 - 9,00
-gyermekek fogadása, szabadtevékenység, rutinok kialakításaképességek fejlesztése
9,00- 9,30
-reggeli, személyiségfejlesztés
9,30-11,00
- reggeli beszélgetőkör, tanulási tevékenységek
11,00-12,15 - szabadtevékenységek, személyiségfejlesztés
12,15-12,45 - ebéd,rutinok kialakítása, fejlesztése
12,45-15,30 - mese, délutáni pihenés
15,30-16,30 - egyéni fejlesztés-tanulási tevékenységek, szabadtevékenységek
16,30-17,00 - gyermekek hazavitele

egyéni
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Szükséges iratok beiratkozáshoz:
 kérés (beiratkozáskor)
 születési bizonyítvány másolat (beiratkozáskor)
 személyazonossági kártya másolat ( beiratkozáskor)
 szülők munkaigazolása (óvodába lépéskor)
 orvosi igazolás ( óvodába lépéskor)
A tanév szerkezete:
szeptember 5.-október 21.
október 31.-december 22.
január 9-február 3./10./17. –tanfelügyelőség dönti el
február 10./17./24.-április 6.
április 18.-június 16.
Vakációk:
október 22-30
december 23.- január 8.
február 3./10./17. –egy hét melyet a tanfelügyelőség dönt el
április 7-28
június 16.-szeptember 4.
Vakációk alatt a napköziotthon vakációs programmal, összevont csoportokban működik.
Bezárási időszakok :
Hivatalos ünnepek
Nyári zárás: 4 hét karbantartási, felújítási munkák miatt augusztusban
Téli zárás: decemberben karácsony és újév közötti napokban
Érkezés az óvodába:
Azt kérjük, hogy a gyermekek minden nap legkésőbb 9.00-ig érkezzenek meg hozzánk.
Szeretnénk, ha a hozzánk felvett kisgyermekek az óvodába járás terén is megszoknák a
rendszerességet és csak indokolt esetben hiányoznának!
A reggeli előtti tevékenységek ráhangolják a gyermekeket az eszközök és játékok által a napi
tevékenységekre.
Eltávozás az óvodából:
Az ebéd utáni eltávozás 12.30- 13.15-ig tart. Csoportjaink nyugalma érdekében kérjük, hogy
ez idő alatt tartózkodjanak a hangos beszélgetésektől az öltözőkben. Az óvodából való
eltávozás elköszönéssel való jelzése szülői kötelesség. Mese idő alatt kérjük ne zavarja a
csoportban a tevékenységet.
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A kézből kézbe való átadást követően a gyermek biztonságának és testi épségének megóvása
minden szülő saját felelőssége. A délutáni eltávozás kezdete: 15.40 óra.
A gyermeke távolmaradása
Szeretnénk, ha a kisgyermekek – a rendszeresség alakítása miatt – csak indokolt esetben
hiányoznának!
Amennyiben gyermekét bármilyen okból nem kívánja óvodába hozni, kérjük erről
legalább egy nappal előbb tájékoztassa az óvodát.
Ha a távolmaradás előre nem látható, azt annak napján lehetőleg 9 óráig be kell jelenteni.
Óvodás gyermek intézményünkbe, felnőtt kíséretében érkezhet, óvodánkból így távozhat!
Óvodánk rendjéhez hozzátartozik mindkét fél érdekében a „kézből– kézbe” való átadás
gyakorlata. A szülőnek átadott gyermekekért az óvónő már nem felelős. Írásos
meghatalmazást kérünk, ha kiskorú gyermek (testvér) viszi el, vagy hozza az .
A gyermekek biztonsága érdekében a kapu retesszel van ellátva, a kaput kérjük mindig
visszacsukni.
Kérjük, hogy a bejárati kapu reteszét ne a gyermekek nyissák-zárják, hanem a szülők.
Szülőnek más gyermekéről adatokat/információt nem adhatunk. A dajka nénik pedagógiai
jellegű felvilágosítást nem adhatnak.
Ha más intézményben szeretné íratni gyermekét az óvodavezetőhöz kérés szükséges.
Óvodai ruházat:
Öltözködjenek a gyerekek rétegesen, az időjárásnak megfelelően. A váltócipő használata
kötelező. Az óvodában zárt cipőt, vagy szandált viseljenek a gyermekek, papucsot nem
hordhatnak, mert balesetveszélyes.
Fontos a kényelmes, udvari öltözék.
Közérdekű információink:
Híreink és tájékoztatóink rendszeresen megtalálhatóak az előtérben a faliújságokon valamint
a közösségi média zárt csoportjaiban. Kérjük ezek folyamatos figyelemmel kísérését és a
közölt időpontok betartását.
Bármilyen hirdetés az óvodavezető tudtával és beleegyezésével helyezhető csak el az
intézmény környezetében.
Étkeztetés:
A gyerekek étkezési díját hónap elején előre kérjük kifizetni, a hiányzó napokat a következő
hónapra átírjuk.
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A befizetés az éppen hiányzó gyermekek szüleire is vonatkozik.
A gyermekek napi háromszori étkeztetésének megszervezése az óvoda feladata, az étkeztetést
az óvoda szervezi meg az érvényben lévő szabályzatok betartásával. Szükség esetén speciális
étrendet biztosítunk orvosi javaslatra. Az óvoda asszisztense és a szülők egyéni étrendet
állítanak össze, amelyet a konyhai személyzet, a dadák és óvónők ismernek és betartanak.
Gyermekeink az óvodában csak ellenőrzött minőségű ételt fogyasztanak.
A gyermek által az óvodában elfogyasztott ételekből eltett ételmintát 48 óráig megőrizzük.
Az ételminta elrakása vonatkozik az otthonról behozott születésnapi, névnapi kínálásra szánt
édességre is. Az otthonról hozott édesség lehetőleg legyen természetes szörp, gyümölcslé
vagy sütemény. Torta legyen a családban, az óvodában kis „ falatka” az elfogadott.
A heti étrendet minden héten az óvoda honlapján közzétesszük.

Egészségnevelésre vonatkozó információk:
Az óvodában csak egészséges, tiszta, gondozott gyermek tartózkodhat!
Ha gyermekük beteg, gyógyszert szed, lábadozik, fogadása az óvodában a többi gyermek
egészségének megóvása érdekében nem lehetséges.
A gyermekek egészségvédelme érdekében kérjük Önöket, hogy a csoportszobába,
fürdőszobába utcai cipővel ne menjenek be.
Gyermekük fertőző betegségét jelenteniük kell az óvoda felé, a szükséges intézkedések
elrendelése miatt!
Ha gyermekük az óvodában lázas lesz, hányás, hasmenés gyötri értesítjük Önöket, hogy a
legrövidebb időn belül hazavihessék.
Az egészséges életmód kialakítása érdekében tartásjavító-torna foglakozásokat tartunk heti
rendszerességgel. Hetente egy nap „vitamin-nap”, amikor az otthonról hozott egy –két darab
gyümölcsből vagy zöldségből a gyerekek salátákat, kompótot, gyümölcslevet készítenek.
Együttműködés a szülőkkel
Törekszünk arra, hogy óvodánk mindig tiszta, rendes legyen. Gyermekeinket is arra tanítjuk,
hogy vigyázzanak környezetükre, működjenek közre annak rendben tartásában. Ezek
megtartásához szeretnénk, ha jó példával segítenék rögzíteni a környezet szeretetét,
megvédését.
Sérült vagy sajátos nevelési igénnyel diagnosztizált gyerekeknek jogukban áll a
napköziotthonba járni integráltan, a másság tipusának és súlyosságának függvényében,
anélkül hogy veszélyt jelentenének a többi gyerek biztonságára és nyugalmára. Ezen
esetekben az óvodának jogában áll a szülővel és szakemberrel közösen megállapítani egy
programot, amely nem zavarja a csoport tevékenységét.
Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék és
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fogadják el társaik egyéniségét, másságát, a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Tudják
kifejezni magukat, legyenek képesek alkalmazkodni is. A konfliktusokat kulturált módon,
igyekezzenek megoldani.
Az óvoda területén tilos a dohányzás.
A napirend rugalmasan szolgálja a gyermekek érdekeit. Életritmusukkal próbáljanak ehhez
Önök is alkalmazkodni! A gyermekcsoportban folyó pedagógiai munkát zavarja, és az óvónő
figyelmét elvonja, ha Önök hosszabb ideig lekötik őt (gyermekkel kapcsolatos vagy
magánjellegű beszélgetéssel). A reggeli találkozás Önökkel csak rövid információ átadásra
szorítkozhat. Az óvónővel történő időigényesebb beszélgetésre, előre egyeztetett időpontban,
megfelelő helyet biztosítunk az óvodában. A szülők csak rendkívüli esetben hívhatják
telefonhoz az óvónőket.
A szülőknek lehetőségük van rá – intézmény igénye is-, hogy az óvodában folyó pedagógiai
munka kialakításában annak gyakorlatában, mint partnereink, a szülők aktívan vegyenek
részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását.
Szülői fórumok:







szülői értekezlet, szülői közösség megbeszélések (évente 2alkalommal);
játszó délutánok, nyílt napok, kirándulások;
közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása;
fogadó óra (közösen egyeztetett időben);
az óvónővel vagy a vezetővel történő esetenkénti megbeszélések;
a faliújság használata

A kellemes közösségi élethez hozzájárul a szülők önszerveződő együttműködése, amely
ideális esetben hatékonyabbá teszi az óvodai munkát és a közösség helyes irányban való
formálódását is.
Feltétlenül közöljék az óvó nénivel az esetleges otthoni problémákat, amelyek a gyermek
napját, közérzetét, érzelmeit befolyásolhatják (otthon történt események, nyugtalan éjszaka,
vagy rossz közérzet, stb.
Az adatokban történt változást kérjük jelezzék. Legyen megadva élő telefonszám, hogy szükség
esetén értesíteni tudjuk Önöket.

Előfordulhat, hogy gyermeke ragaszkodik saját játékához, amit szeretne társainak
megmutatni. Elhozhat egy- egy kedvencet, de erről tájékoztassa az óvónőt. A behozott
játékokért, vagy ékszerekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, tekintsenek el az agresszív
játékra ösztönző eszközök behozatalától.
Év elején kérünk saját ágyneműt, törülközőt, az óvónőkkel közösen megegyezett időpontban
kérjük kimosni. (törülközőt hetente, ágyneműt kéthetente)
Kérünk saját kiscsészét, ne legyen műanyag vagy pléh.
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Kérjük a szülőket, hogy vegyenek részt az óvodai rendezvényeken, a szülői értekezleteken és
bármikor kérjék a családlátogatást, ha szükségét érzik az otthonukban történő, családiasabb
beszélgetésnek.
Biztonság
Idegen az épületben csak kísérettel közlekedhet.
Az intézmény területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles:
 a közösségi tulajdont védeni,
 az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni,
Az óvónőket és a dajkákat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és a családjával
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről hivatásának ellátása
során szerzett tudomást.
Hivatalos ügyintézés az irodában történik. Kérjük, hogy bármilyen problémát, sérelmet,
javaslatot a lehető legrövidebb időn belül beszéljenek meg a csoport óvónőivel, majd szükség
szerint az óvodavezetővel. Az írásban beadott panaszokat, javaslatokat az óvodavezető
kivizsgálja és 30 napon belül írásban válaszol. Amennyiben a szülő számára a válasz nem
kielégítő, úgy felsőbb szervek felé fordulhat jogorvoslatért.
Az óvoda ünnepei, rendezvények:
Születésnapok
Mikulás
Karácsony
Farsang
Anyák napja
Óvoda Nap
Gyermeknap
Évzáró
Szülői munkadélutánok
Minden csoporttal kirándulunk. A kicsikkel közeli sétákat teszünk tavasszal, a nagyobbakkal
1-2 napos kirándulásokat szervezünk.
Középcsoporttól kezdődően évente 4-5 alkalommal színház- és bábeladásokon vesznek részt a
gyermekek.
Az óvoda mellett működő Harmónia Egyesület segítségével különböző környezetvédelmi és
egészséges életmódra nevelő tevékenységeket szervezünk.



Tartásjavító torna
Vitaminnap
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Zöld Óvoda program
Népi gyermekjátékok
Úszás

Kiscsoportosoknak lehetőséget adunk arra, hogy szeptember 5-9 között reggel 9,30 és 11,30
óra között szüleikkel látogassanak el a csoportjukba. Ez alatt az idő alatt a szülők is
megismerkedhetnek az óvónőkkel, dada nénikkel.
Kérdezzünk egymástól és támogassuk egymást! Mindezt közös cél érdekében: azért, hogy a
gyerek jól érezze magát, jól fejlődjön.
Együttműködésüket előre is köszönjük,
Péter Edit
igazgató
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