Kedves Szülők!

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek
óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.
Kérem, hogy, gyermekeik érdekében gondoskodjanak betartásáról.

Általános információk az óvodáról:
Az óvoda neve: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának Óvodája
Címe:

6500 Baja, Duna u. 33.

Telefonszáma: 79/520-930 központi szám; 122. vagy 313. mellék
Honlap: www. mnamk.hu
Az óvodavezető neve: Brautigamné Fekete Erika (123-as mellék)
Gyermekorvos: dr Fehér Pálma
Védőnő: Halmos Helga

Az óvoda nyitva tartása:
A nevelési év 2014. szeptember 1-jétől 2015 augusztus 31-ig tart.
Napi nyitva tartás: 7,00 -17óráig
A reggeli gyülekező csoport 7- 7,30-ig: MACI csoport
Délután: 4-fél 5-ig : Napsugár (Méhecske, Katica, Napsugár csoportos gyermekeknek )
Maci (Nyuszi, Süni, Maci csoportos gyermekek)
A fél 5-től 5 óráig maradó gyermekek a Maci csoportban lesznek.

A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése, biztosítása az óvoda feladata.
Az étkezések időpontja:
-

folyamatos reggeli: 8,00 – 9,00 óráig

ebéd:
ebédelnek)

kb. 12,00 - 12,30 óráig (kivéve Nyuszi csoport, ők az étteremben

-

kb. 14,45 - 15,00 óráig

uzsonna:

(Az a gyermek, aki ebéd után hazamegy, az uzsonnáját becsomagolva viheti haza.)
Kérjük, ne hozzanak számukra külön enni-innivalót!

Az étkezési díj befizetése minden hónap elején a pénztárban, ill. csekken, átutalással
vagy inkasszóval lehetséges. Időpontját jól látható helyen kifüggesztjük.

Hiányzás lemondására reggel 9 óráig van lehetőség az óvoda telefonszámán; ez a másnapi
létszámot érinti. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a gyermek gyógyult és újból
jöhet óvodába.
Ezt az üzenetet dajka néninek is átadhatják, a telefon mellett füzetben rögzítjük.
Az MNÁMK gazdaságos üzemeltetése céljából az óvodai intézményegységben is lesz őszi, téli,
tavaszi szünet. A nyári takarítási szünet időpontjáról febr. 20-ig értesítjük a szülőket.
A gyermekekkel kapcsolatos szabályok

A gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet nem mulaszthat.
A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha
- a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét valamilyen okból nem viszi
óvodába
- a gyermek beteg volt és azt a gyermekorvos igazolja
- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének
eleget tenni.
Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat.
Beteg, lázas, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek fogadása az óvodába a többi gyermek
egészségének megőrzése érdekébe nem lehetséges. Betegség miatti, 3 napon túli hiányzás
után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. Fertőző betegség esetén
a szülőnek az óvoda felé bejelentési kötelezettsége van. Szükség esetén az óvoda- a
személyiségjogokat figyelembe véve- tájékoztatja a többi szülőt.

Otthonról hozott gyógyszert, gyógyhatású készítményt, homeopátiás szereket az óvónő nem
fogadhat el, azt nem adhatja be az óvodás gyermeknek; kivéve az allergia csillapítására
szolgáló készítmény. Ilyen szereket a gyermek jelén, ruházatában elhelyezni TILOS.
Ha a gyermek napközben lesz rosszul, a szülőt azonnal értesítjük, a lázcsillapításról a szülő
beleegyezésével gondoskodunk.
Az intézmény gyermekorvosa akut, járványügyi teendőket ellát.
Indokolt esetben kitilthatja a beteg gyermeket az óvodából; hisz ilyen esetben a közösségi
érdek nagyobb az egyéni érdeknél. Ha a gyermek az orvosi igazolás ellenére sem gyógyult, az
intézmény gyermekorvosa hivatalból megkeresi az adott gyermek háziorvosát.
Rendelési ideje: kedd, szerda, csütörtök: 13-14-ig

Kérjük, hogy a gyermekek ruházatát a praktikusság, kényelem, tisztaság jellemezze. Mindig
legyen
számukra átöltözéshez szükséges tartalékruha, váltócipő, tornafelszerelés, udvari öltözék;
névvel, jellel ellátva.
Kérjük, hogy a gyereket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át
az óvónőnek, mert csak így vállalhat felelősséget érte. Ugyanez vonatkozzék a távozásra is,
mindig jelezze a szülő az óvónőnek, hogy elviszi a gyermekét.

Higiéniai szabályok:
Az intézmény egész területén – az udvart is beleértve – TILOS A DOHÁNYZÁS!
Kérjük a szülőket, hogy a csoportszobába utcai cipőben ne lépjenek be, a gyermekek is csak
váltócipővel mehetnek be; a csoportszobákat az udvar felől, a saját bejáratukon keresztül
közelítsék meg. Kivéve a reggeli, délutáni összevont gyülekezés idején.
A gyermekek ágyneműjét kéthetente (nyáron hetente) hazaküldjük mosás, fertőtlenítés,
szellőztetés céljából. Járványos időszakban hetente szükséges az ágynemű cseréje.
Ha a szülő serkét, ill. tetűt vesz észre a gyermek hajában, köteles szólni az óvodában, hogy a
védőnő a többi gyermeket is átnézze, a kezelés módját megbeszéljék; az elhalt serkéket el kell
távolítani a gyermekek hajáról.
A gyermek csak a védőnő igazolásával jöhet újra óvodába.
A törölközőket hetente váltjuk, ezek mosásáról a dajka nénik gondoskodnak.

Egyéb szabályok:

Az óvodában TILOS a reklámtevékenység. Ez alól csak az jelent kivételt, ha a reklám a
gyermekeknek szól, és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi,
közéleti tevékenységgel; ill. kulturális tevékenységgel függ össze.
A házirend az óvodába járáshoz nem szükséges dolgok bevitelét megtiltja, korlátozza
vagy feltételhez köti.
Ezért kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében az óvodás gyerekek ékszert ne
viseljenek.
Az óvodás gyermekek biztonsága érdekében az óvoda kapuját reggel 9 órakor bezárjuk.
Öt éves kortól kötelező óvodába járni. Kérjük, hogy a nagycsoportosok reggel 8 óráig
érkezzenek meg az óvodába; a kisebb gyermekeket legkésőbb 9 óráig várjuk.

A délelőtt folyamán kb. 9-11-ig zajlanak a foglalkozások, kezdeményezések, egyéni,
differenciált fejlesztések. Kérjük, hogy ezen idő alatt az óvónőket semmiképpen ne
zavarják sem személyesen, sem telefonon. Ugyanígy kérjük a gyermekeket se zavarják.

Az óvoda nevelőtestülete 5 nevelés nélküli munkanappal rendelkezik egy nevelési évben. Ezt
az időt továbbképzéseken való részvételre, nevelőtestületi értekezletekre fordítjuk. Az óvoda
ilyenkor zárva van.
Szükség esetén - szülői kérésre – ügyeletes óvodát keresünk. Ugyanez vonatkozik a szünetek
időtartamára is.
Kérjük a szülőket, tudassák írásban, hogy a rajtuk kívül ki, mikor viheti el gyermeküket az
óvodából.
Az óvodába egyedül érkező, ill. innét egyedül távozó gyermek szülője aláírásával, időpontmegjelöléssel igazolja ezt az engedélyt a csoportnaplóban.

A szülők nevét, lakcímét, telefonszámát – a gyermekek egyéb személyi adataival (TAJ szám,
gyógyszer-érzékenység, a gyermekorvos neve, stb.) együtt – az óvónők a felvételi, mulasztási
naplóban rögzítik
Az adatok rögzítése számunkra a KIR és a MAGISZTER adatszolgáltatásokhoz kötelező.

AZ UDVARI ÉLET SZABÁLYAI

Az udvar egész területén TILOS a kerékpározás, kérjük a kerékpárokat a bejárati
tárolóban hagyni.
- az ugró-labdákat és egyensúlyozó játékokat csak a gumitéglán szabad használni
- TILOS a hintából kiugrani, kerítésre, fára, a mászóka tetejére fel- mászni; ill. a játékokról
leugrálni
- a gyerekek csak akkor jöhetnek be az udvarról (WC-re), ha az óvó néni beengedte őket
- minden csoportnak meghatározott helye van az udvaron, azt átlépni csak óvónői engedéllyel
szabad
- focizni csak a kijelölt helyen szabad
- a homokozó játékokat csak rendeltetésszerűen szabad használni
- amikor a szülők a gyerekekért jönnek; kérjük, lehetőleg minél hamarabb hagyják el az óvoda
területét
Közös nevelési elvek kialakítása a szülőkkel:

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket,
fogadják el, szeressék pajtásaikat, legyenek képesek az önkifejezésre, önállóságra,
alkalmazkodásra. Esetleges konfliktusaikat ne durvasággal oldják meg. Ezen törekvésünk
sikere érdekében kérjük, hogy otthon is erősítsék bennük ezeket az alapelveket. Nagyon
fontosnak tartjuk a közös nevelési elvek alakítását, a szabályok következetes, együttes
betartását, betartatását.
A pedagógusnak kötelezettsége, hogy a szülőket gyermekük nevelésével, fejlődésével
kapcsolatosan, továbbá a szülőket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa,
valamint a szülőt figyelmeztesse, ha intézkedést tart szükségesnek a gyermek jogainak
megóvása vagy fejlődésének elősegítése értelmében.
Gyermekeik harmonikus fejlődése érdekében szükségünk van az Önök igazi
együttműködésére, nyitottságára, őszinteségére. Ha problémájuk akad, keressék meg az
óvónőket, ill. az óvoda vezetőjét, próbáljuk közösen megoldani a konkrét helyzeteket.

A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka alakításában, a
megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel elősegítsék a közös gondolkozást.
E fórumok: szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, SZMK-megbeszélések,
családlátogatás, közös programok. A szülőknek szóló információk az üzenőfalon kifüggesztve
olvashatók.
Az eddigi hagyományt folytatva az óvónők vállalják minden hónap egyik délutánján a szülők
fogadását. Ez egyéni bejelentkezés alapján, időpont-egyeztetéssel történik. A gyermekek
fejlődéséről csak az óvónők és csak a szülőknek adhatnak tájékoztatást!
Ha az óvónő a gyermek fejlődésében valamilyen problémát észlel, erre felhívja a szülő
figyelmét, kérjük fogadják ezt a segítő szándék jeleként, szükség esetén vegyék igénybe a
Pedagógiai Szakszolgálatok segítségét is.
A szülők közössége megalakította a szülői munkaközösséget, melynek tizenkét tagja van.

Minden óvodás gyermeknek van érvényes, államilag finanszírozott baleset-biztosítása a
Groupama Garancia Biztosítónál.

Brautigamné Fekete Erika

óvodavezető
Baja, 2014. szeptember 1.

Hausordnung
Liebe Eltern!
Bitte lesen Sie die Hausordnung aufmerksam durch.
Wir bitten Sie in unserem Kindergarten die Hausordnung zu beachten und die Regeln
einzuhalten.
Allgemeine Informationen über den Kindergarten:
Name des Kindergartens: Ungarndeutsches Bildungszentrum Kindergarten
H-6500 Baja, Duna u. 33.
Tel. des Kindergartens: 79/520-930/112; 122
e-mail: ovoda@mnamk.hu
Leiterin des Kindergartens: Erika Fekete Brautigam
Öffnungszeit des Kindergartens:
Das Kindergartenjahr dauert von dem 1. September 2013 bis zum 31. August 2014.
Tägliche Öffnungszeit: 7-17 Uhr
Morgens versammeln sich die Kinder ab 7 bis 7,30 Uhr in der Sonnenschein Gruppe,
nachmittags ab 1630-17 Uhr wieder in der Sonnenschein Gruppe
Das Organisieren und die Sicherung der Mahlzeiten ist die Pflicht des Kindergartens
Termine des Essens:

Frühstück: 8-9 Uhr durchgehend

Mittagessen: 12-12.30 Uhr
Jause: 14.45-15 Uhr
Die Kinder, die keinen Nachmittagsschlaf machen, können das Jausenbrot nach dem
Mittagessen nach Hause nehmen.
Die Kinder im Kindergarten sollen praktische, saubere und bequeme Kleidung tragen.
Sie sollen auf dem Regal Wechselkleider haben, sie brauchen Hausschuhe, Turnsack und
Kleidung zum Spielen im Freien.

Regeln, die die Kinder betreffen:

Im Kindergarten dürfen sich nur gesunde, fieberfreie Kinder aufhalten.
Akut kranke Kinder, die noch mit Medikamenten versorgt werden, dürfen den Kindergarten
nicht besuchen. Wenn die Kinder länger als drei Tage lang krank sind, ist das Vorzeigen der
ärztlichen Entschuldigung nach dem Gesetz des ÁNTSZ verpflichtend.
Im Fall ansteckender Krankheit haben die Eltern Anmeldepflicht. Medikamente, die die
Kinder von zu Hause mitbringen, dürfen von den Erzieherinnen nicht angenommen, und den
Kindern nicht gegeben werden.
Wenn es nötig ist, kümmern wir uns um das fiebersenkende Mittel.
Hygienische Regeln:
Auf dem ganzen Gebiet des Kindergartens ist das Rauchen verboten.
Liebe Eltern, betreten Sie die Gruppenräume ohne Straßenschuhe, die Kinder betreten sie
auch in Hausschuhen.
Die Bettwäsche der Kinder wird jede zweite Woche nach Hause mitgeschickt, um sie zu
waschen.
Im Fall ansteckender Krankheiten ist das Wechseln wöchentlich nötig.
Die Handtücher werden wöchentlich getauscht und von den Helferinnen gewaschen.
Die Kinderärztin des UBZ ist: Dr Fehér Pálma
Sprechstunden: Dienstag-Mittwoch-Donnerstag: 13-1330

Uhr

Fürsorgerin ist: Halmos Helga

Allgemeine Regeln:
Die Kinder sollen keine wertvollen Sachen (Schmuck, Speilzeug) in den Kindergarten
mitbringen, wir übernehmen dafür keine Haftung
Schmuckstücke können Unfälle verursachen.
Der Besuch des Kindergartens ist ab dem 5. Lebensjahr obligatorisch. Diese Kinder sollen
morgens bis 8 Uhr ankommen.
Die anderen Kinder erwarten wir bis 9 Uhr.
Das Essensgeld soll am Anfang des Monats im Kindergarten, bei der Sekräterin, an dem im
Voraus bekanntgegebenen Zeitpunkt bezahlt werden.
Das Absagen und Anmelden des Mittagessens ist täglich bis 9 Uhr möglich.

Für die Erzieherinnen werden im Jahr 5 Tage für Dienstbesperchungen und Fortbildungen
gesichert.
Der Kindergarten ist zu dieser Zeit geschlossen. Wenn es nötig ist, suchen wir für diese Zeit
einen Ersatzkindergarten.
Das tun wir auch für die Ferien gern.
Die Eltern sollen den Erzieherinnen mitteilen, wer das Kind in den Kindergarten mitbringen
und vom Kindergarten abholen darf.
Die Namen, Adressen und Telefonnummern der Eltern sowie die Personalangaben der Kinder
sind auch verwaltet.

Erziehungsprinzipien mit den Eltern in Einklang bringen:
Wir möchten die Kinder zur Selbständigkeit erziehen. Sie sollen einander mögen, ihre
Gefühle klar ausdrücken. Sie sollen sich auch anpassen können, ihre Konflikte ohne Gewalt
lösen.
Wir bitten die Eltern diese Prinzipien auch zu Hause zu stärken.
Im Interesse der Entwicklung der Kinder brauchen wir die Zusammenarbeit und die Offenheit
der Eltern.
Haben Sie Probleme, so suchen Sie bitte die Erzieherinnen, oder die Leiterin des
Kindergartens auf, um diese Probleme zusammen lösen zu können.
Im Laufe des Kindergartenjahres haben die Eltern mehrere Möglichkeiten im pädagogischen
Leben des Kindergartens aktiv teilzunehmen. Diese Möglichkeiten sind:







die Elternabende
die Elternsprechstunden
Elternrat-Gespräche
Familienbesuche
Feste
Ausflüge

Zur Sprechstunde erwarten Erzieherinnen die Eltern immer an einem Nachmittag im Monat
mit Terminvereinbarung.
Nur die Erzieherinnen sind berechtigt, den Eltern Informationen über die Entwicklung der
Kinder mitzuteilen.
Wenn die Erzieherin in der Entwicklung des Kindes Probleme sieht, und es den Eltern
mitteilt, bitte nehmen Sie das als Hilfe an, und nehmen Sie die Hilfe des Fachberaters in
Anspruch.

Der Elternrat des Kindergartens besteht aus 12 Personen.
Jedes Kind hat eine staatlich finanzierte Unfallversicherung.

Baja, den 1. September 2014
Erika Fekete Brautigam
Kindergartenleiterin

