
Magyarajkú Gyermekekért Egyesület

Óvodai házirend

1. AZ ÓVODA PONTOS NYITVA TARTÁSA

● Tanév: kezdete és vége megegyezik a tárgyév Zürich kantonra vonatkozó tanévkezdési
és tanévzárási dátumával

● Téli, sí, őszi, tavaszi szünetek: az óvodákra és általános iskolákra vonatkozó (Langnau
am Albis és Adliswil város rendje szerinti) évszakokhoz fűződő tradicionális szünetek a
magyar óvodára is vonatkoznak.

● Foglalkozások: hétfő: 15:00-18:00, kedd és csütörtök: 9:00-11:30, szerda: 15:30-18:30

2. AZ ÓVODÁBA LÉPÉS, ILLETVE ÓVODÁBA JÁRÁS FELTÉTELEI

● A gyermek a délelőtti foglalkozások esetén a 2. életévét töltse be, a délutáni foglalkozások
esetén pedig a 3.  életévét,  ugyanakkor

● az iskolaérettség eléréséig, max. 7 éves koráig maradhat a gyermek az óvodában  ,
amennyiben

● a szülő eleget tett befizetési kötelezettségének.

3. A GYERMEKEK JOGAI

● A gyermeket óvodai élete során semmi olyan hatás, büntetés nem érheti, mely
egészséges személyiségét, fejlődését negatívan befolyásolná. A megalázás, kényszer,
elemi szükségletek megvonása, illetve a testi fenyítés nem alkalmazható módszer.

● A gyermeket semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
● A gyermeknek joga van képességeinek megfelelő nevelésben, oktatásban részesülni.
● A gyermek mindennemű másságát (vallás, etnikai hovatartozás) tiszteletben tartjuk.
● Gyermekeinknek biztosítjuk a szabad játékos, társas játékos tevékenység/tevékenykedés

lehetőségét. Tevékenysége  során ugyanakkor  elvárjuk az életkorának megfelelő
viselkedési normák betartását. Tevékenykedésével nem veszélyeztetheti senki
egészségét, testi épségét. Csoporttársai fejlődését oda nem illő viselkedésével tartósan
egy gyermek sem akadályozhatja.

● Óvodásainknak a koruknak megfelelő eszközöket, játékokat biztosítunk, melyek
rendeltetésszerű használatát megtanítjuk ill. azt elvárjuk.
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4. A GYERMEKEK ÓVODAI RUHÁZATA

● A foglalkozások alatt minden gyermek viseljen benti cipőt, de ne papucsot, mert
szaladgálás közben a papucs veszélyes, balesetet okozhat. A hátizsákokat, utcai
ruházatot az előtérben lévő fogasokon, a cipőket a fogasok alatt kérjük elhelyezni.

5. Étkezés az óvodában
● A tízórait ill. uzsonnát mindenki otthonról hozza, ez lehetőleg könnyen elfogyasztható,

egészséges ételekből és innivalóból álljon. Az étkezések közösen zajlanak.
● a délelőtti csoportokban a tízórai időpontja: 10:00-10:30, a hétfői csoport

16:00-16:30, a szerdai 16:00-16:30 órakor uzsonnázik
● az étkeztetések során a gyermek korának megfelelő, kulturált étkezési szokásokat

várjuk el.

6. Egészségügyi szabályok
● Beteg, lázas gyermeket az intézményben nem tudunk fogadni akkor sem, ha a gyermek

láz-, vagy köhögéscsillapítót szed. A többi gyermek egészségének megóvása érdekében
az óvónő ilyen esetben a gyermek átvételét megtagadhatja.

● Óvodában otthonról beküldött gyógyszert az óvónőnek beadni TILOS! Kivételt képez ez
alól a szabály alól az óvoda időben jelentkező allergia /pipa/ és magas láz.

● Amennyiben a gyermek allergiás valamire, kérjük, megfelelően tájékoztassák az óvónőket,
valamint megfelelő életkor esetén előnyös, ha a gyermek is tudja, hogy mire allergiás.

● Teendők gyermekbaleset esetén - az  óvónő felelős a gondjaira bízott gyermekek testi
épségéért és egészségéért. Csoportját felügyelet nélkül nem hagyhatja. Az óvatosságot
igénylő szabadtéri játékokat /csúszdát, mászókát/ a gyerekek csak felnőtt felügyelet
mellett használhatják! Baleset esetén a gyermek óvónője dönt arról, hogy a gyermek
vélhetőleg igényel-e orvosi ellátást vagy sem. Ha igen, értesíti a szülőt. Óvodában
belázasodott, megbetegedett gyermek esetén az óvónő értesíti a szülőt. A gyermeket a
szülő viszi orvoshoz.

7. Egyéb gyermeket érintő szabályok
● A gyermekek fogadása az óvodában – az óvodába érkező gyermeket minden esetben a

szülő adja át az óvónőnek. Ha a szülő ezt elmulasztja – s a gyermek valami miatt mégsem
megy be – az óvónő nem tud felelősséget vállalni a gyermekért, ez tőle nem is kérhető
számon.

● A szülő, amennyiben közvetlen hozzátartozón kívül más jön a gyermekért, ezt az  óvoda
dolgozóinak köteles jelezni, ill. a gyermekkel ezt előzetesen tudatni kell. Kivételt képez ez
alól a szabály alól a szülő egészségügyi okból fellépő váratlan akadályoztatása.
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● A gyermekek által behozott tárgyak, eszközök nem veszélyeztethetik a gyermek , ill. társai
egészségét, testi épségét. A gyermek otthonról behozott tárgyaival más gyerek is
tevékenykedhet. Amennyiben az zavarja a csoport nyugalmát /hang-, fényeffektus/ az
óvodapedagógus a gyermektől elveheti. Az óvodába behozott gyerekjátékokért,
értéktárgyakért az intézmény anyagi felelősséget nem vállal.

● A pelenkás korú gyermekek esetén, amennyiben az óvoda területén pelenka cserére kerül
sor, a használtat kérjük mindig az épületen kívüli kukába helyezni, mivel a beltériket csak
hetente egyszer üríti a gondnok. A kültéri kuka a bejárat melletti beton támfalra van
szerelve.

8. A szülő jogai

● A gyermek mindennemű fejlődéséről, a gyermek nevelésével kapcsolatos problémákról a
szülőnek joga van tájékozódni, érdemi tájékoztatást kapni, ill. tanácsot kérni. Kérjük
ugyanakkor a szülőket, hogy ezen jogaikat akkor érvényesítsék, amikor az nem
akadályozza a óvónő csoporttal kapcsolatos tevékenységét.

9. A szülő kötelességei

● „A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák
kiegészítő szerepet játszanak.” A gyermek testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődéséhez
szükséges feltételeket elsősorban a szülő biztosítja, melynek része a rendszeres
közösségbe járás.

10. Közös nevelési elveink, azok kialakítása

● Arra törekszünk, hogy bizalmi kapcsolat alakuljon ki a család és az óvoda között. Ehhez
az első lépés, hogy a szülő segítse gyermeke óvodai beilleszkedését.

● Tiszteletre, szeretetre, toleranciára, egymás megbecsülésére törekvő nevelési elveink
csak pozitív példán keresztül valósulhatnak meg. Szeretnénk, ha a felmerülő problémák
megoldásában a szülők is ezeket az elveket vallanák. Kerüljék a negatív, indulatos
gesztusokat, megjegyzéseket – különösen a gyermekek jelenlétében. Mutassunk
mindannyian példát a másság, az eltérő elfogadásában, hogy később a gyermekek is
képesek legyenek toleráns, szeretetteljes, alkalmazkodásra képes magatartást tanúsítani.
A nevelési problémákat az óvodapedagógussal egymás között beszéljék meg, soha ne a
gyermek előtt.
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11. Kapcsolattartás lehetőségei az óvodában

● A szülőknek lehetőséget adunk arra, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka
kialakításában részt vegyenek, segítsék a közös munkát.

● Együttműködésre alkalmas fórumok:
● Közgyűlés – évente egyszer
● Óvónővel rövid, esetenkénti megbeszélés

● Közös rendezvények – ez utóbbit a szülőkkel egyeztetjük
● Kérjük a szülőket, hogy kéréseiket, magán jellegű érdeklődésüket, problémájukat akkor

beszéljék meg az óvónővel, ha annak csoportjával nincs feladata, ill. a gyermekek
felügyeletét nem zavarja.

12. Dohányzással kapcsolatos szabályok

● Az óvoda helyiségeiben a dohányzás tilos.
● Az óvoda dolgozói nem dohányozhatnak.

13. Próbanap és beszoktatás

● Új gyermek érkezésekor a szülő legfeljebb három alkalommal vehet részt a
foglalkozásokon. Az első két alkalommal a teljes foglalkozáson, a harmadik alkalommal a
tízórai/uzsonna kezdetéig tartózkodhat a teremben.

● Ezután a gyermek könnyebb leválása érdekében, illetve a többi kisgyermek zavartalan
óvodai  nevelése érdekében nem ajánljuk a további látogatásokat.

● Amennyiben még nem iratkoztak be az intézménybe, még ne hagyják ott gyermeküket a
foglalkozáson, a próbanapon maradjanak ott vele. Felhívjuk a kedves szülők figyelmét,
hogy szülői  jelenlét ideje alatt a felelősség a gyermek testi épségéért a szülőt terheli.

14. Médiakódex
● A GDPR (2018. évi adatvédelmi törvény) értelmében alapvetően nem készítünk a

gyerekekről az óvodában felvételeket (kivétel: jelenleg a MAGYE családok által elérhető
Google Photos albumba.)

● A nyilvános rendezvényeken ún. «tömegfelvételek» fotók, videók készülhetnek, melyeken
a szereplők távolról láthatók, nem felismerhetők.

● Saját rendezvényeinken (Mikulás, Farsang, Évzáró az óvodában) a szülők a saját
gyermekükről, saját felelősségükre készíthetnek felvételt.

● Egyéb esetekben, külön projektek során külön engedélyt kérünk felvétel készítéséhez az
érintett szülőktől.

● Amennyiben valaki nem járul hozzá, hogy gyermekéről fényképek készüljenek, jelezze a
bejelentkezésnél az arra vonatkozó részben.
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A HÁZIREND nyilvánossága:

● A házirend az Egyesület elnökénél és a MAGYE honlapján tekinthető meg.
● A Házirenddel kapcsolatban információt az Egyesület Elnöke és az óvónők adnak.

A beiratkozással a szülő igazolja, hogy a házirendet elolvasta, illetve tudomásul vette.

Steiner Emese
elnök
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