Orchidea Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda és Általános Iskola
HÁZIREND


Az óvoda hétfőtől péntekig 8.00-tól 17.00-ig van nyitva. Ezen idő alatt pedagógus
foglalkozik a gyerekekkel. (Ügyeleti időszak: egyeztetés szükséges.)



Őszi, téli és tavaszi szünet: az iskolával megegyezően, az adott tanév rendje szerint.
Nyári szünet: 6-8 hét a nyári időszakban.
Nevelés nélküli munkanapok száma: 5. A szülők a nevelés nélküli munkanapokról a
faliújságról értesülhetnek.



2,5 éves kortól az iskolaérettség eléréséig, maximum 8 éves koráig járhat a gyermek az
óvodába, amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta, valamint amikor a
gyermek egészséges.



A gyermek kötelessége, hogy részt vegyen a foglalkozásokon, hogy óvja saját és társai testi
épségét, egészségét, hogy az előírásoknak megfelelően használja a játékokat, eszközöket,
óvja az óvoda létesítményeit, hogy betartsa az óvoda szokás- és szabályrendszerét.
A gyermek joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben, képességeinek,
érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön pihenőidő, szabadidő,
testmozgás, levegőzés beépítésével.
A gyermek legyen tiszta, ápolt. A ruházat, cipő elhelyezése a kijelölt helyen történjék. Szobai
és udvari váltóruhát és cipőt kérünk, valamint kérünk tartalék ruhát különleges esetekre (pl.
vizes lesz a ruhája).
A gyermek tornafelszerelését (gumitalpú tornacipő, rövidnadrág és póló vagy tornaruha)
kérjük, külön zsákba (ha lehet, vászonzsákba) tegyék.
A balesetek elkerülése érdekében az ékszerek használatát korlátozzuk (gyűrű, nyaklánc).
Kérjük, az óvoda területén ne etessék a gyermekeket otthonról hozott élelmiszerrel
(csokoládé, TÚRÓ RUDI, cukorka, banán, stb.) ! Zavarja az egyenlő bánásmód kialakítását
vagy megvalósulását és az óvoda (öltöző) tisztán tartását!



Óvodánkban csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! A pedagógusoknak,
dolgozóknak tilos gyógyszert beadniuk a gyermeknek!
- Betegség után a gyermek (a három napos hiányzás után, illetve a lázasan, hasmenéssel
vagy hányással hazaadott gyerek) csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába.
- Amennyiben a szülő nyolc napnál hosszabb ideig nem kívánja az óvodát igénybe venni, az
intézmény vezetőjétől kell engedélyt kérnie, valamint jeleznie kell azt az igényt, hogy a
helyét az óvoda tartsa fenn. Ellenkező esetben a helyére más gyermeket veszünk fel.
Az óvoda helyiségeit (csoportszobák, konyha, mellékhelyiségek) a szülők nem használhatják,
azokat az ÁNTSZ- előírások szerint csak az óvoda dolgozói használhatják!



Az óvoda udvara és az előtér nem nyilvános játszótér, más gyermekek nem használhatják.
Az óvodás gyermekek csak pedagógus felügyelete mellett használhatják a balesetveszély
elkerülése miatt. Az óvoda udvarán szülők nem tartózkodhatnak. Amennyiben a szülőnek
megbeszélnivalója van a pedagógussal, egyeztessen időpontot.



A gyermeket csak a szülő viheti haza ill. az a személy, akit a szülő bemutatott. 14 év alatti
testvér nem viheti el az óvodáskorú gyermeket. 14 év felett is csak akkor, ha a szülő ehhez
írásban hozzájárul.
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A gyermeket óvodába érkezésekor a szülő minden esetben adja át a pedagógusnak. Kérjük,
ha gyermekükért jönnek, erről tájékoztassák az óvónőt, és mielőbb hagyják el az óvodát,
hogy a többi gyermek felügyeletét zavartalanul megoldhassuk.



A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon (a) gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges feltételekről, kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle
elvárható módon segítse azt. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó
pedagógusokkal, biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. Tartsa
tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A szülő lehetősége, hogy
igénybe vegye a Pedagógiai Szakszolgálat intézményét, kötelessége, hogy indokolt esetben
megjelenjen a nevelési tanácsadáson.
A szülő joga, hogy ismerje intézményünk dokumentumait, hogy rendszeres tájékoztatást
kapjon gyermeke fejlődéséről, tanácsokat, segítséget kapjon gyermeke neveléséhez.



A pedagógus gondoskodik a gyermek személyiségének fejlődéséről, szükség szerint
egyénileg, differenciáltan foglalkozik a gyermekekkel, segíti a gyermek erkölcsi fejlődését, a
közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását, azok betartatását,
környezettudatosságra, egészséges életmódra nevel. Rendszeresen tájékoztatja a szülőt a
gyermek magatartásáról, fejlődéséről. A gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartja.
A pedagógust megilleti az a jog, hogy személyét megbecsüljék, emberi méltóságát és
személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői tevékenységét értékeljék és elismerjék, a
nevelés-oktatás módszereit megválassza, saját világnézete és értékrendje szerint végezze
nevelő, oktató munkáját anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a
gyermeket.



Az együttműködés lehetőségei: szülői értekezletek (évente kétszer), nyílt napok, közös
rendezvények, fogadóórák, a pedagógussal való rövid, esetenkénti megbeszélések,
nyilvános ünnepélyek (félévzáró, farsang, multikulturális hét, anyák napja, évzáró, ballagás,
családi nap).



Az átjárót folyamatosan, a bejárati ajtót 12-15 óráig a gyermekek érdekében zárva tartjuk.



A csoportszobában a szülő nem tartózkodhat. A szülő a csoportszobába csak szülői
értekezleten és nyílt nap alkalmával léphet be. A foglalkozásokon részt vevő szülőket
kérjük, viseljenek váltócipőt vagy lábzsákot!



A szülők számára fontos információk a faliújságon találhatók. Kérjük, rendszeresen kísérjék
figyelemmel.



A gyermek az óvodába csak olyan tárgyat hozhat be, ami saját és társai testi épségét nem
veszélyezteti, és csak akkor, ha azt szívesen kölcsönadja másnak is. Lehetőség szerint egy
nap csak egy játékot hozzon be az óvodába a gyermek. Fegyvereket utánzó, erőszakos
cselekményekre emlékeztető játékokat, tárgyakat az óvodába hozni tilos! A behozott
dolgokért felelősséget nem vállalunk.

Az óvoda egész területén és 100 méteres körzetében dohányozni tilos.
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