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ÓVODÁNK HÁZIRENDJE

KEDVES SZÜLŐK!
A házirend az óvoda egyik alapdokumentuma. Tartalmazza azokat az alapvető szabályokat, jogokat,
kötelezettségeket, melyek minden óvodahasználót érintenek. Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az alábbiakban
megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak
betartására!
A házirend a nevelőtestület döntése alapján és a Szülők Közösségének jóváhagyásával készült.
A házirend hatálya az intézmény egész területére érvényes (udvar, épület).
Továbbá kiterjed az intézmény szervezésében, a Pedagógiai Program megvalósításához kapcsolódó, óvoda
épületén kívüli rendezvényekre, programokra, közlekedésre (séták, kirándulások, színházlátogatások, stb.).
A házirend személyi hatálya kiterjed az óvodás gyermekekre, pedagógusokra, egyéb közalkalmazottakra, az
intézményben munkát ellátó alkalmazottakra és a gyermekek törvényes képviselőire.
A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt, biztonságos körülmények között, életkori
sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek megfelelő életrend szerint nevelkedhessenek.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az óvoda neve: Nyírábrányi Csicsergő Óvoda
Címe: 4264 Nyírábrány Hajnal u. 3. Telefon:06-30-209-4551
E-mail: ovisgyerekek@gmail.com
Honlap: nyírábrány.hu
Telephely címe: 4264 Nyírábrány Árpád u. 27.
Telefon: 52/208-288
Az óvoda vezetője: Tassonyiné Kedves Judit
Az óvoda megbízott vezető-helyettese: Mezeiné Jurina Edit
Gyermekvédelmi felelős: Jaszovics Gizella
Marozsán-Bana Éva
AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSA:
Az óvoda egész éven át, folyamatosan üzemel. A nevelési év szeptember 01-től, következő év augusztus 31-ig
tart. A nevelési év két szakaszból áll: szeptember 1-től- május 31-ig intenzív fejlesztés, játékos ismeretszerzés, és
június 1-től-augusztus 31-ig nyári élet.
A nyári időszakban a csoportokat összevontan működtetjük.
A fenntartóval történő egyeztetés alapján a nyár folyamán, az intézmény 4 hétig zárva tart.

Napi nyitva tartás
Reggeli és délutáni ügyelet
A gyermek érkezése az óvodába
A gyermek távozása az óvodából

Hétfőtől péntekig 7.00-16.30-ig
7.00-8.00, illetve 15.00-16.30 (részben összevontan)
7.00-8.30
12.30-16.30 között
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I.TÖRVÉNYI HÁTTÁR
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
Óvodánk nyitva tartása: reggel 7.00 órától délután 16.30 óráig.
A gyermeket reggel lehetőleg 8.30-ig be kell hozni az intézménybe, innen ebéd után a szülő
kérésére, kísérettel távozhat.
Felelősséget csak az óvodapedagógusnak, vagy a dajkának átadott gyermekért tudunk vállalni.
Távozáskor, ha a szülő, hozzátartozó átvette a gyermeket, a további felelősség őt terheli.
A szülő csak írásban kérheti az általa megjelölt személy részére gyermeke kiadását.
Gyermek kíséret nélkül csak abban az esetben járhat óvodába és hagyhatja el azt, ha erről a szülő
írásban nyilatkozik.
Az óvodába felvett gyereknek kötelező a rendszeres óvodalátogatás!
A gyermeket tisztán, ápoltan, az időjárásnak megfelelően rétegesen öltöztetve kérjük óvodába
hozni! Levehető ruhadarabjaiba a gyermek jelét vagy nevét kérjük bevarrni vagy vegytintával
berajzolni. Ennek hiányában eltűnés, vagy csere esetén nem tudjuk vállalni a felelősséget.
A szülő segítsen a gyereknek szekrénye rendben tartásában (akasztó a kabátra, zsák elhelyezése,
stb.)
Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat!
Az óvoda látogatását nem engedélyezzük azon gyermekek számára, akik fertőző megbetegedésben
szenvednek, illetve akiknél ennek gyanúja fennáll.
Fertőző gyermekbetegség esetén a szülő köteles az óvodát értesíteni (pl. szalmonella, bárányhimlő,
skarlát, stb.)
Nem hozható óvodába a gyermek, ha otthon hányt, hasmenése vagy láza volt, váladékos a szeme,
herpeszes a szája, illetve kiütéses. Ha mindez hétvégén történt, akkor sem hozható a gyermek, csak
orvosi igazolással.
Az óvodában a gyermek gyógyszerezését nem tudjuk vállalni.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Betegségből visszaérkező, illetve tartósan távol lévő (30 napot meghaladó időtartam) gyermeket
csak orvosi igazolás birtokában fogadhatunk.
A távolmaradás tényét, illetve indokát a szülőnek minden esetben jelezni kell az óvoda felé.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési
évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha igazolatlan mulasztása egy
tanítási évben eléri a tíz foglalkozást, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási
helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan
mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról
tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan
mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul
értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
Az óvodából történő kiiratkozást az óvodavezetőnél írásban kell megtenni (pl. költözés)!
Az intézmény napi háromszori étkezést biztosít (tízórai, ebéd, uzsonna).
Hiányzás esetén az étkezés lemondható mindennap reggel 8.00 óráig telefonon a központi
óvodában. A lemondás a következő naptól érvényes, és a következő havi befizetéskor írható jóvá.
A teljes hét lemondása a megelőző pénteken 12.00 óráig történhet. Be nem jelentett hiányzás esetén
a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
A megállapított térítési díj kifizetése készpénz formájában történik, minden hónapban 10-étől 15éig az élelmezésvezetőnél.
Kedvezményes étkeztetésben részesülhetnek azok a gyermekek, akiknek ezt jogszabály lehetővé
teszi.
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-os normatív kedvezményt - ingyenes
étkezést - biztosítunk
a) az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
vagy
ae) nevelésbe vették.
Térítési díj visszafizetésére akkor jogosult a szülő, ha az intézményben a gyermek jogviszonya
megszűnik, és térítési díj túlfizetése van, egyéb esetben túlfizetése jóváírásra kerül.
Az óvodában a gyermekek csak a konyha által kiadagolt élelmiszereket fogyaszthatják.
Kivétel ez alól az óvodában tartott ünnepek, rendezvények, gyümölcs-zöldség napok.
A gyermek óvodába érkezésekor cukorkát, csokoládét, rágógumit, egyéb édességet, üdítőt saját
célra ne hozzon, és a szülő se tegyen gyermeke holmijába ilyet!
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Az óvodába hozott játékokért, értéktárgyakért, ékszerekért felelősséget nem tudunk vállalni.
A gyermekek balesetveszélyes tárgyakat, eszközöket az óvodába nem hozhatnak.
Az óvoda napirendjében meghatározottak szerint a gyermekek naponta friss levegőn tartózkodnak,
ebéd után pihennek.
A pihenéshez jellel ellátott ágyneműt (lepedő, paplan, párna) kérünk!
Az ágynemű tisztántartását, mosását, vasalását a szülő végzi (2 hetente, illetve szükség szerint).
Minden gyermek részére kérünk váltóruhát (alsónemű, zokni, póló, felsőruházat).
Megfelelő méretű törölközőt, jellel, akasztóval ellátva az óvoda biztosítja pályázati forrásból.
(Amíg erre mód és lehetőség van.)
A dajkák hetente mossák, cserélik.
A váltócipőt kéthetente kérjük mosni!
A váltócipő papucs nem lehet!
Létszámcsökkenés esetén a csoportösszevonás lehetőségével élünk.
Az óvoda egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS!
Az óvoda egész területén TILOS AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS!
Az óvoda területére állatot behozni tilos!
Az óvoda kapuit minden esetben kérjük bezárni,
Kapuzárás időpontja: 9.00 óra.
Kapunyitás időpontja: 12.30-kor.
Az óvodavezető fogadónapja: Csütörtök: 9.00-12.00 óráig.
Fontos, sürgős esetben Kedd – Péntek: 10.00 -12.00 óráig
Az óvoda épületében „idegenek” nem tartózkodhatnak, csak a vezető által meghatározott
rendezvények alkalmával (pl.: Nyílt napok, Jeles napok, stb.).
Tűzriadó és bombariadó esetén, az intézményben felelősséggel intézkedő utasításait mindenki
köteles betartani!

A házirend betartása a gyermekek érdekeit szolgálja, és az óvoda zavartalan
működését segíti elő.
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JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
A GYERMEKEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Biztonságos, egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai napirendjét életkorának és
fejlettségének megfelelően alakítsák ki (játék, levegőzés, pihenés, étkezés, testmozgás).
Személyiségét és emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartsák.
Joga van a fizikai és lelki erőszaktól mentes biztonságos élethez, nem vethető alá testi fenyítésnek,
embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A gyermeket közvetlen vagy közvetett
hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
Képességének, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
Állapotának és személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban, különleges
gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesülhessen.
A család anyagi helyzetétől függően, ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesüljön.
A gyerekek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint
az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a
kezdeményezéseken való részvételét.
A gyerekek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem
korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve
társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét! Nem akadályozhatja viselkedésével a
többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát.
A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit
(bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra
vigyáznia kell.
Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak
szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.
Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
Jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen.
Nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
Önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben fakultatív hitoktatásban vegyen részt.

A GYERMEK KÖTELESSÉGE, AMELYET A SZÜLŐNEK KELL SZÁMÁRA BIZTOSÍTANI
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
•

8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az
egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik
életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
•

45. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői
bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik
tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére
szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje
tankötelezettségének teljesítését.
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(4) A tankötelezettség kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a
szakértői bizottság dönt.
•

A gyermek iskolába történő beíratása, befogadása minden esetben az óvoda által kibocsájtott
ÓVODAI SZAKVÉLEMÉNY alapján történik. Az óvodai szakvélemény átvételét, a szülő
aláírásával igazolja. A szülőnek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott
iskolába beíratni. Minden tanköteles korú gyermeket be kell íratni, függetlenül attól, hogy marad-e
még egy évig óvodában vagy sem.

A SZÜLŐ JOGAI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási,
világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
A szülő joga megismerni a nevelési-oktatási intézmény Pedagógiai programját, Házirendjét.
A gyermek fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen és érdemi tájékoztatást, neveléséhez
tanácsokat, segítséget kapjon.
Joga van előzetes megbeszélés után az intézmény vezetője, vagy a pedagógus hozzájárulásával
alkalmanként részt venni a fejlesztő tevékenységeken.
Kezdeményezze a szülői szervezetek (közösség) létrehozását, közreműködjön azok
tevékenységében.
Személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint – joga van részt venni
az érdekeit érintő döntések meghozatalában.
A szülő joga igényelni, hogy a nevelési-oktatási intézményben a hit és a vallásoktatás lehetőségét
biztosítsák nevelési időn kívül.
Joga van az oktatási jogok biztosához fordulni.
A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét.

A SZÜLŐ KÖTELESSÉGE, hogy

•

gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és
arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható
segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,
előmenetelét,

•

biztosítsa gyermeke rendszeres
tankötelezettségének teljesítését,

óvodai
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•

tiszteletben tartsa az óvoda, vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait,
tiszteletet tanúsítson irántuk. (A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak
büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak.)

•

A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa
gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon
való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre
javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a
kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

•

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell!

•

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, amennyiben:
a) a gyermek - a szülő írásbeli kérelmére – engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek beteg volt, és azt orvosi igazolással igazolja,
c) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget
tenni,
d) a gyermek ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát igazolással igazolja

•
•
•
•
•
•
•

Biztosítsa, hogy gyermekét napi szinten ápoltan, az időjárási viszonyoknak megfelelő öltözékben,
időben behozza és átadja az adott csoportban tartózkodó felnőttnek.
Biztosítsa a gyermek kísérettel, megfelelő időben történő távozását.
Biztosítson elérhetőséget váratlan, illetve problémás helyzetek esetén.
Megismerni az óvodai lét szabályait, magatartását ehhez igazítani.
Elősegítse gyermeke közösségbe történő beilleszkedését, az intézmény rendjének, a közösségi élet
magatartási szabályainak elsajátítását.
Az óvoda házirendjébe foglaltakat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekintse.
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A PEDAGÓGUS FELADATA:
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a gyermekek Óvodai
nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése.

A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGE, HOGY:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének
kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek
egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét
a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint
együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a bármilyen
oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek felzárkózását elősegítse
segítse a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben, illetve halmozottan hátrányos helyzetben lévő
gyermek felzárkózását az óvodai Fejlesztő program alapján.
segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges gyermekeket
előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak
elsajátítását, és törekedjen azok betartatására
egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére,
együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket
a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a gyermek teljesítményéről, magatartásáról, az
ezzel kapcsolatban észlelt problémákról
a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges
erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a
veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más szakemberek bevonásával
ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
megtegye
közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető
körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében
a gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul
tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon
az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, gyermekcsoporthoz
igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a gyermekek tevékenységét
• a pedagógiai programban meghatározottak szerint sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje
a gyermekek munkáját
• részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát
• a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait
maradéktalanul teljesítse
• pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai
ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken
• határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket
• megőrizze a hivatali titkot
• hivatásához méltó magatartást tanúsítson
• a gyermek érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.
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A PEDAGÓGUST munkakörével összefüggésben megilleti az a JOG, hogy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

személyét mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait
tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék
a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit megválassza
a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az
alkalmazott taneszközöket, ruházati és más felszereléseket
saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy annak
elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket
hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói információkhoz
a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának
megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat
szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen a
köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével kapcsolatos megyei és országos feladatokban,
pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában,
szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos
közneveléssel foglalkozó testületek munkájában
az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, muzeális intézményeket és
más kiállító termeket, színházakat jogszabályban meghatározott kedvezményekre való jogosultságát
igazoló pedagógusigazolvánnyal látogassa,
az oktatási jogok biztosához forduljon.
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V. EGYÜTTMŰKÖDÉS
KÖZÖS NEVELÉSI ELVEK KIALAKÍTÁSA A SZÜLŐKKEL
Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják
el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az
esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk
sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben (pl. ne tegyenek a
gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott
dolgozó felnőttekre, és ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Ön gyermekét is érte
esetleg sérelem).
- Gyermek - gyermek közötti konfliktus tisztázása és megoldásának elősegítése óvodapedagógusi feladat.
(kérjük a kedves Szülőket, hogy mellőzzék az önbíráskodást!)
- Szülő – óvodapedagógus/dolgozó közötti konfliktust elsősorban az adott helyen, az adott személlyel kell
megpróbálni tisztázni! Sikertelenség esetén az intézményvezető segítségét kell kérni!
EGYÜTTMŰKÖDÉS
•
•
•

Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség
van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.
Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust,
illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.
A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a
megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötletekkel segítsék elő a közös gondolkodást.

A kapcsolattartás formái:
Betekintési lehetőség, az óvoda alapdokumentumaiba:
- Pedagógiai Program
- SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat)
- Házirend
Folyamatos tájékoztatás a csoportos és központi faliújságokon.
Szülői értekezletek, fogadó órák, napi megbeszélések
Nyílt napok, közös rendezvények, programok.
Az óvodai nevelés és a családi nevelés összehangolását intézményünkben a Szülői Szervezet segíti. Ez a
választmány képviseli a szülők összességének, a gyermekek nagyobb csoportjának érdekeit, és figyelemmel
kíséri a gyermeki jogok érvényesülését.
A gyermekek fejlődéséről tájékoztatást csak a csoport óvodapedagógusai adhatnak!
A szülőkre – gyermekekre és az óvoda dolgozóira egyaránt vonatkozik emberi jogaik és méltóságuk
tiszteletben tartásának kötelezettsége.
A gyermekek fejlődése érdekében, az együttműködés az óvodapedagógusok és a szülők folyamatos,
egyenrangú partneri viszonyán alapul.
Kérjük Önöket, hogy sem a gyermekkel kapcsolatos, sem magánjellegű beszélgetésekre az
óvodapedagógust munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert ez balesetet
idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát!
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