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AZ ÓVODA NEVELÉSI CÉLJAI

A 3-7 éves gyermek eltérő fejlődési ütemének és érési jellemzőinek szem előtt tartásával a
gyermeki személyiséghez igazított módszerek alkalmazásával, játékos keretek között alakul;
az egészséges sokoldalú személyiség,
gyermekek környezettudatos szemlélete,
a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, értelmi érettség.
Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése következtében fejlődnek a tanulási
képességeket meghatározó funkciók
A cigány gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően ismerik
kultúrájuk elemeit, szokásait, ezáltal erősödik identitástudatuk
A sajátos nevelési igényű gyermekeknél érvényesülnek a gyermekeket megillető jogok, és
csökkennek a sajátosságokból adódó különbségek
A hátrányos helyzetű gyermekek összehangolt integrált nevelése révén, az esélyegyenlőség
növekszik, az indulási hátrányok csökkennek az iskolába való átmenet, zökkenőmentesebbé
válik.

AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS
Az intézmény nyitva tartása
Nevelési év meghatározása: szeptember 1-től augusztus 31-ig
Oktatási év meghatározása: szeptember 1-től május 31-ig
Téli zárás időpontja:
december 27-29-ig
Nyári zárás időpontja:
július 29-tól augusztus 23-ig
Nevelés nélküli napok:
évente 5 nap
Részleges nyitva tartás:
szervezett ügyelet mellett
Napi nyitva tartás rendje: hétfőtől – péntekig 6 órától 17 óráig
Reggeli és délutáni ügyelet rendje: reggel 6 órától 7.30-ig illetve 16 órától 17 óráig
Óvoda-bölcsőde felvétel, átvétel rendje
Óvodai beíratás
A felvételi és előjegyzési naplóba az óvodavezetés által kijelölt beíratási időszakban,
márciusban zajlik. A szülők a beíratáshoz személyi igazolványt, a gyermek anyakönyvi
kivonatát és a lakcím igazoló kártyáját, valamint a gyermekvédelmi határozatát szükséges,
hogy magukkal hozzák.
Gyermekek átvétele:
Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltenek ki és
küldenek meg kölcsönösen egymásnak

Az óvodába járás szabályai
Igénybe veheti az óvodát az a gyermek, aki
- 2,5 éves vagy a 3. évét betöltötte,
- szobatiszta,
- egészséges,
- orvosi igazolást hozott
A gyermekek az óvodában tartózkodásának maximális ideje: a Köznevelési törvény
szerint a gyermek, napi 10 óránál többet nem tartózkodhat az óvodában
A gyermek érkezésének és távozásának rendje: a szülő igényeihez igazodva, folyamatosan
az óvodai napirend zavarása nélkül, segítve a gyermek óvodai beilleszkedését,
tevékenységekbe való bekapcsolódását.
A szülő köteles tájékoztatni –esetenként írásban az óvodapedagógust, ha gyermekét rajta
kívül más személy viszi haza az óvodából.. A gyermekeket kiskorú gyermek nem viheti haza
Gyermeket egyedül csak a szülő írásbeli kérelmére engedünk haza. Az egyedül hazajáró
gyermekért a szülő a felelős.
Távolmaradás indoklásának, igazolásának szabályai: az óvodából való távolmaradást a
szülőnek igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:
- a szülő megfelelő indok alapján az óvónőtől engedélyt kapott a távolmaradásra
- a gyermek beteg és az orvos igazolja
- tisztasági ellenőrzést követően, tisztasági okok miatt hiányzó gyermek védőnői
igazolással jöhet az óvodába
A gyermek hiányzásáról az óvoda szükség esetén hivatalos igazolást köteles kiadni.
Az igazolatlan hiányzásról és annak következményeiről a szülőt tájékoztatnia kell.
Három napos hiányzást a szülő igazolhat. Három napos hiányzást követően gyermek csak
orvosi igazolás behozatalával fogadható.
Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan, amely a 7 napot nem
haladhatja meg.
Tanköteles korú gyermek esetében a 7 napon túli hiányzást az óvoda vezetője jelzi a község
jegyzőjének , aki a hatályos jogszabály értelmében jár el.
A gyermek hiányzásának bejelentése: a hiányzást megelőző napon, a hiányzás első napján
illetve a visszaérkezés előtti napon kell jelenteni a csoport óvodapedagógusainak
A tanköteles óvodába járás szabályai: A törvényi szabályozásnak megfelelően kötelező az
óvodába járás azoknak a gyermekeknek, akik, a nevelési évben, betöltik az 5. évet és a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek.
A beiskolázás óvodai feladatai: A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a
gyereket az iskolába beíratni. Minden tanköteles korú gyereket be kell íratni, függetlenül attól,
hogy még az óvodában marad vagy sem.
Az óvoda speciális szolgáltatásainak igénybevételi rendje: a tevékenységekre való beíratást
követően elvárható a folyamatos részvétel

A gyermekek ruházata az óvodában
A gyermek öltözete legyen: tiszta, kényelmes, praktikus, az időjárásnak megfelelő
A gyermekek egészségének megőrzése érdekében, higiénés okok miatt szükséges:
- a gyermek ruházatát, ágyneműjét jellel ellátni
- tartalék ruha, különös tekintettel a 3 éves gyermekekre
- festéshez védőruha
- a gyermek levetett ruhaneműit a ruhazsákba elhelyezni
A baleset megelőzés érdekében szükséges:
- zárt benti cipő
- zsinórok, húzózárak, patentok folyamatos ellenőrzése
A gyermekek számára behozható tárgyak
Otthoni játékok: behozható az óvodai beilleszkedést megkönnyítő, pihenést segítő
balesetmentes játék / pl. plüss állat, kis takaró/, amelyekért az óvoda nem tud felelősséget
vállalni.
Drágább ruhadarabok, ékszerek: Kérjük, hogy nagyobb értékű tárgyakat, ékszereket az
óvodába ne hozzanak!
Édességek behozatala: a csoportban kialakult rendnek megfelelően névnap illetve
születésnap ünneplésének, ünnepélyek alkalmaival. Az óvodába érkező gyermek reggelire
hozott cukor, csokoládé, rágógumi, más édességet, behozatalát nem támogatjuk.
A gyermekek étkeztetése az óvodában
A gyermekek naponta háromszor, étkeznek: a kialakított napirendnek megfelelően az
étkezések folyamatosan történnek a gyermek igényeihez igazítottan az alábbi
időintervallumban:
- Tízórai: 7.45 – 9.15
- Ebéd:
11.45 – 12.30
- Uzsonna:14.15 – 15.30
Heti étrend :A heti étrend az öltözői hirdető falon figyelemmel kísérhető.
A csoport számára behozott gyümölcs, zöldség: a szülői közösség döntése alapján,
meghatározott időben történik.
Étkezési díjak befizetése: minden hónap második hetében
kedden 8.00-16.00-ig az óvodatitkárnál
A be nem jelentett hiányzás esetén a szülő visszatérítésre nem tarthat igényt. A megbetegedés
első napjára igényelt ebéd visszatérítésére nincs lehetőség.
Az igazolt hiányzások miatti különbözetet utólag korrigálja az óvoda a következő hónapra.
A térítési díjat a képviselőtestület határozza meg.
Térítési díjjal összefüggő kedvezmények:
A törvényi előírásoknak megfelelően azok, akik rendszeres nevelési támogatásban
részesülnek, ingyenesen vehetik igénybe az óvodai étkezést.
Azok, akik családjukban három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, és nem részesülnek
rendszeres nevelési támogatásban, 50%- os kedvezményben részesülnek. A gyermekek
számáról, annak változásáról a szülő nyilatkozik. A mindenkori térítési díjból.. 50%-os
kedvezményben részesülnek a tartós betegek (érvényes igazolással rendelkezők) és a sajátos
nevelési igényű gyermekek is.
A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, lázas gyermek bevitele a
többiek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.

A napközben megbetegedett gyermeknek biztosított az elkülönítés, hazaviteléről – a
legrövidebb időn belüli értesítés után – a szülő gondoskodik.
Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van
Óvodában ért sérülés, baleset esetén a gyermek elsősegély nyújtásáról az óvónő
gondoskodik, szükség esetén orvost, mentőt hív, majd értesíti a szülőt

Együttműködés a szülőkkel, kapcsolattartás
Családlátogatások: beszoktatást megelőzően, majd ismétlő látogatás
Vidám évnyitó: Nyitott óvodai program a beilleszkedés megkönnyítésére
Szülői értekezletek: évente 2x nevelési év elején és végén
Réteg-szülői értekezletek: esetenként
Fogadóórák: a csoportvezető óvónők meghatározott időpontjaiban
Tájékoztató a gyermek óvodai fejlődéséről :negyedévente
Nyílt napok: kiscsoport kivételével nyílt hét, amikor a szülők betekintést nyerhetnek a
mindennapi tevékenységek szervezésébe
Szülői klub: kötetlenül a szülőket érintő témában (1 alkalommal)
Szülői Fórum: Nevelési nehézségek megoldására, szakember segítségével. (1-2 alkalommal)
Rendezvények: vendégváró napok, környezetvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos
események
Séták, kirándulások alkalmai: melyre a szülők a csoportot elkísérhetik, tapasztalatszerzés a
szülői ház bevonásával
Ünnepélyek: jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó közös együttlétek: Karácsony, Farsang,
Farsang –farka, Anyák napja, Óvodai ballagás, Gyermeknap
Napi kapcsolattartás rendje: a gyermekekkel kapcsolatos vagy magánjellegű beszélgetésre
a napirendi tevékenységek szervezése közben nincs lehetőség. Rövid információcsere
átadásán kívül, hosszabb beszélgetésre kérjük, vegyék igénybe a fogadóóra alkalmait.
A szülők által használatos területek: A szülők gyermekeikkel a csoport bejáratán keresztül
érkeznek és távoznak az óvodából. A csoportok közötti átjárásra s folyosót, mosdót, az óvoda
kiszolgáló helyiségeit a szülő, hozzátartozó nem használhatja.
Konfliktuskezelés rendje: a szülő panasz esetén elsődlegesen forduljon gyermeke
óvónőjéhez és az óvoda vezetőjéhez

A gyermekek értékelésének rendje
A gyermekek értékelésének rendje:
A kimeneti fejlettség értékelése
A nevelési-gondozási területek értékelése

Középső és Nagycsoportban 1x
minden korcsoportban 1x

(mozgás, játék, egészséges életmód, érzelmi nevelés és szocializáció, munka)

A DIFER egységes fejlettségmérő bevezetése
felmenő rendszerben

4 éves kortól 1x

A gyermek értékelésének pontos rendjét az óvoda Minőségirányítási Programja szabályozza.

Biztonságos intézmény
Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők:
Rendkívüli eseménynek számít minden olyan előre nem látható esemény, amely a szokásos
nevelőmunka menetét akadályozza, illetve az óvodába járó gyerekek, felnőttek biztonságát és
egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti: természeti katasztrófa,
tűz, robbanással történő fenyegetés.
Ebben az esetben a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell az épületben lévő valamennyi
személyt és meg kell kezdeni a gyermekek mentését a „Tűzriadó terv „mentési gyakorlata
alapján, melyet évente 2x kell gyakoroltatni a tűz esetén, és évente 1x a bombariadó esetén
teendőket és annak eredményét írásban kell rögzíteni.
Dohányzás szabályai: Az óvoda területére - beleértve az udvart is - égő cigarettával belépni,
illetve ott dohányozni tilos.
Óvó – védő szabályok: A gyermekek egészsége, testi épsége védelmére vonatkozó
szabályokat életkornak megfelelő szinten ismertetjük,- amiről tájékoztatjuk a szülőket is,- a
nevelési év első hónapjában, melyről jegyzőkönyv készül.
Az intézmény bejáratainak zárása: A gyermekek biztonsága és az óvoda zavartalan
működése érdekében a kaput délelőtt 9 órától 12.30-ig zárva tartjuk. A nem napközis
gyermekek hazavitele 11.30-kor történik. A bejárati ajtókat, amíg az ebéd utáni gondozási
feladatokat el nem végezzük, zárva tartjuk. (A csoportokban a napirend szerint.)
A gyermekek nagyobb csoportjának fogalom meghatározása a szülői szervezet jogaival
összefüggésben: A gyermekek nagyobb csoportja az óvodai életet érintő témák esetében, az
óvodába járó gyermekek 51%-a

A gyermekek érdekében kérjük megértésüket és a házirend betartását!

