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1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel
-

Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő
intézmény.
Az óvodai nevelés a játék és a játékos tanulási folyamatok keretében zajlik.
Az intézménybe felvehető minden 3 évet betöltött gyermek, aki felvételét szabályosan
kéri.

-

Óvodai beiratkozás rendje:
A beiratkozásról a szülők minden évben időben tudomást szerezhetnek a Városi TV
hirdetéséből, a helyi újságból, kiírást láthatnak az intézmények faliújságján.
A beiratkozás évente március vége, április elején 5 napon át történik. Ehhez szükséges a
lakcímbejelentő kártya, a gyermek születési anyakönyvi kivonata és a személyi
igazolvány.
Abban az évben, amikor a gyermek az 5. életévét betölti, tankötelessé válik, így a szülő
köteles beíratni az óvodába.

2. Az óvoda nyitva tartása:
- A nevelési év minden év szeptember 01-től – a következő év augusztus 31-ig tart.
- Az oktatási év meghatározása: a tárgyév szeptember 01-től – május 31-ig tart.
- Az őszi, téli, tavaszi zárás, ill. ügyelettartás ideje egybeesik az iskolai szünetekkel. Ezekben
az időszakokban, ha több min 10 gyermek igényli az óvodát, akkor ügyeletet tartunk,
ellenkező esetben az óvoda zárva tart.
A nyári zárva tartás évente 4 hét, a két óvoda felváltva zár be, s ezen idő alatt előzetes
bejelentés alapján fogadják a másik intézmény gyermekeit is.
- Nevelés nélküli munkanapok évente 5-nél több nem igényelhető a testületek részéről.
Itt is arra törekszünk, hogy a gyermekek érdeke ne sérüljön.
Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket minden nap 900-ig szíveskedjenek behozni az
óvodába. A gyermekek biztonsága érdekében az ajtókat 900-kor bezárjuk.
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3. Hiányzás:

- Minden hiányzás be kell jelenteni a csoportot vezető óvónőknek, valamint a Gazdasági
Irodában is szólni kell az étkezés lemondása miatt reggel 800-ig.
Tanköteles korú gyermek 7 napnál többet igazolatlanul nem hiányozhat, ha ez megtörténik
a város jegyzőjét erről írásban értesíteni kell.
Beteg gyermeket az óvodák nem fogadhatnak. Amennyiben a gyermek az óvodában
betegszik meg, azonnal értesíteni kell a szülőt, hogy vigye orvoshoz.
Ha a gyermek 3 naptól többet hiányzik betegség miatt, akkor csak érvényes orvosi
igazolással fogadható a közösségben.

- A szülő kötelessége jelezni az óvónők felé, ha gyermeke fertőző vagy egyéb vele született
betegségben szenved. (pl.: epylepsia, allergia, lázgörcs, cukorbetegség, stb.)
Az

óvodák

nevelő

intézmények,

ezért

semmiféle

gyógyszer

beadására

nem

vállalkozhatnak az óvónők.

4. Óvoda – szülői ház együttműködése

Fontos, hogy közös nevelési elveket alakítsunk ki egymással.
Konfliktus esetén elsődlegesen azzal a személlyel kell tisztázni az esetet, akivel a
probléma keletkezett. Ha ez nem sikerül, úgy az Intézményegység – vezetőhöz
fordulhatnak, ha ez sem vezetne eredményre, akkor a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél
tehetnek panaszt.

5. Kapcsolattartás:

- A csoportok évente 3 alkalommal tartanak szülői értekezletet.
- Nyitott rendezvényeink: Farsang, Anyák Napja, Évzáró, Gyermeknap
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6. Gyülekezés – távozás:
Minden nap reggelente 630-tól – 730-ig, délutánonként 1530-tól – 1630-ig ill. 1700-ig összevont
csoportokban tevékenykedhetnek a gyermekek.
Az óvodából a gyermeket idegennek csak a szülő írásos kérelme alapján adjuk ki.
Szintén írásban kell jelezni azt is, ha a gyermek egyedül fog hazajárni, melynek időpontjai:
1230-1530, illetve 1600 lehet.
Az ebéd után szülői kísérettel távozó gyermekek szülei csak 1245-től jöjjenek
gyermekeikért, ekkor nyitjuk ki az ajtókat, mert egyébként zavarnák a csoportok
napirendjét.

7. A gyermekek számára behozható tárgyak:

Az óvodában a gyermek olyan értéktárgyakat, mint pl. aranylánc, karkötő, karóra ne
hozzon, mert ezekért felelősséget nem vállalunk.
Otthoni játékot beszoktatás idején és az óvónővel történő megbeszélést követően hozhatnak,
de ezekért sem tudjuk vállalni a felelősséget.

Egyéb rendelkezések:

- Az óvoda területére – beleértve az udvart is – égő cigarettával belépni illetve ott dohányozni
szigorúan tilos!
- Az óvoda folyosóin babakocsit illetve gyermekkerékpárt tolni szintén tilos.
- A kerékpárokat az udvaron lévő kijelölt tároló helyen kell elhelyezni a szülőknek.

Szülők jogai:

- Szabad Óvodai választás
- Az óvodai nevelési program megismerése.
- A házirend megismerése.
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- A gyermeke fejlődéséről tájékoztatást kérhet.
- Kérheti gyermeke részvételét külön foglalkozásokon (pl. tánc, torna, nyelvoktatás, úszás,
stb.)

Szülők kötelességei:

- Gondoskodjon gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételekről
- Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való rendszeres részvételét.
- Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, segítse a pozitív személyiségjegyek
kibontakoztatását.
- Tartson rendszeres kapcsolatot a csoport óvodapedagógusaival.
- Segítse gyermeke beilleszkedését a közösségbe, valamint tegye magáévá a közösségi élet
normáit.
-

Tartsa tiszteletben az intézmény dolgozóinak emberi méltóságát.

…………………………………..
Bánhegyi Tiborné
Intézményegység - vezető

5

