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A házirend hatálya:
Ez a házirend, a Tarcali Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha
és Étkezde intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik.
A házirend a gyermek és a szülők jogainak, és kötelességeinek gyakorlásával a
gyermek óvodai és bölcsődei életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja
meg. /továbbiakban intézmény/
- Az Óvoda Házirendje, a 2011. évi CXC tv. a Nemzeti
Köznevelésről, az Óvodai nevelés Országos Alapprogramjában
megfogalmazott iránymutatások, valamint az EMMI 20/2012.
(VIII. 31.) rendelete, a nevelési-oktatási intézmények működéséről
jogszabályok alapján, valamint az OCSGYVI 1999. Módszertani
levél iránymutatásaival, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és a 328/211. (XII.29.)
Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével készült.
A Házirend a bölcsődés és az óvodás gyermekekre és szüleikre egyaránt
érvényes.
A házirendet a SZMK 2016. január 24-én véleményezte.
A házirendet az óvoda Nevelőtestülete 2016. január 25-én fogadta el.
A házirend hatálya: 2016. 01. 26-tól határozatlan ideig érvényes.
Általános információk:
Az intézmény neve, címe, telefonszáma:
Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Konyha és Étkezde
3915 Tarcal, Árpád út 8.
06 47/ 380-212
Az intézmény vezetőjének neve: Tóth Gyuláné
Fogadóóra: minden nap fél 8- 9 óráig.
Cél: Problémák megbeszélése, panaszkezelés.
Az intézmény vezető-helyettesének neve: Kovács Tiborné
Az intézmény gyermekorvosának neve, telefonszáma: dr. Antal Ibolya Klára
47/380-047
Az intézmény védőnőinek neve: Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
47/580-449
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Az óvoda logopédusának neve: Bajnokné Orosz Katalin
Fogadóóra: Előzetes egyeztetés alapján.
Az intézmény fejlesztő pedagógusai: Balázs Rita
Bűdi Zsoltné
Fogadóóra: Előzetes egyeztetés alapján.
Az intézmény honlapja: www.kikeletovi.hu
Bölcsődei panaszjogi képviselő neve: Lovas Tibor János
Telefonszáma: 06/20/4899624
E-mail cím: lovas.tibor@obdk.hu
Helyileg nem orvosolt jogsérelem esetén keresendő.
A Bölcsőde érdekképviseleti szerve az Érdekképviseleti Fórum.
Működésének részletes szabályozása a Szervezeti Működési Szabályzatban
található.
Az intézmény nyitvatartási és ügyeleti rendje:
A nevelési és gondozási év meghatározása: Minden év szeptember 1.-étől, a
következő év augusztus 31.-ig. tart.
Az oktatási év meghatározása: Minden év szeptember 1.-étől, a következő év
május 31-ig. tart.
A téli zárva tartás időpontjai: december 24.- január 2.- ig.
A nyári nagytakarítás idejére ügyelet biztosítunk, melynek időpontja: általában
augusztus elején 2-3 hét, az elvégezendő munkálatoktól függően, az intézmény
festésére, nagytakarítására.
A nevelés nélküli napok az éves munkatervben kerülnek meghatározásra. Évente
5 munkanap engedélyezhető, melyet legkésőbb 7 nappal előtte a szülők felé
jelezni kell. Igénybe vehető továbbképzésre, értekezlet szervezésére, egyéb
programra.
A napi nyitva tartás ideje: 6 óra 30 perctől, 16 óra 30 percig. /10 óra/
A reggeli ügyelet rendje: 6 óra 30 perctől, 7 óra 30 percig (összevonás) mindig
más csoportban.
A délutáni ügyelet rendje: 15 óra 30 perctől, 16 óra 30 percig. (összevonás)
A bölcsődében nincs ügyelet. (összevonás)
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Az óvodába és bölcsődébe járás feltételei:
- Az óvodai és bölcsődei felvétel és jelentkezés kötelező szabályai szerint
felvettnek tekintendő az a gyermek, aki konkrét időpont megjelöléssel
írásbeli jogosultságot kapott az óvodai vagy bölcsődei elhelyezésre.
- A beiratkozás időpontja minden nevelési év május hónap első hetének
kijelölt három napjai. Felvehető az óvodába az a gyermek is, aki a
felvételtől számított 6 hónapon belül tölti be a 3. életévet.
- 2015. szeptember 01.-től minden 3. életévét betöltött gyermek beíratása,
és óvodába járásának biztosítása kötelező.
Óvodába járhat:
- Ha a gyermek betöltötte a 3 évet, maximum 8 éves korig, ha még nem vált
alkalmassá az iskolai élet megkezdésére, és azt vizsgálati vélemény indokolja.
- Ha a gyermek, ágy és szobatiszta.
- Ha a gyermek egészséges.
- Ha az étkezési térítési díjat a szülő befizette.
- Ha az ingyenes étkezésre való jogosultságát érvényes gyermekvédelmi
határozattal igazolja.
Bölcsődébe járhat:
- Ha a gyermek betöltötte a 20. hetet, és legfeljebb 4 éves koráig,
amennyiben óvodai közösségi életre, még nem érett, a következő
gondozási-nevelési év végéig, augusztus 31-ig bölcsődében gondozható.
- Az a gyermek, akinek szülője munkaviszonyt vállal, vagy szociálisan
jogosult az intézményben való elhelyezésre.
- Ha a gyermek egészséges.
- Ha az étkezési térítési díjat a szülő befizette.
- Ha az ingyenes étkezésre való jogosultságát érvényes önbevalláson
alapuló „Nyilatkozattal” igazolja.

A gyermek jogai:
- A gyermek az intézményben, biztonságban, egészséges környezetben
nevelkedjen.
- Az óvoda és a bölcsőde életrendjét étkezési lehetőség biztosításával
életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
- Személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák. A gyermeket
közvetlen, vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
- Képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, a
bölcsőde szakmai és az óvoda pedagógiai programja alapján.
- Nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön.
(több szülő együttes kérése alapján.)
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- A gyermek cselekvési szabadságát, magánélethez való jogát az óvoda
nem korlátozhatja, de a gyermek e jogának gyakorlása közben nem
veszélyeztetheti saját, és társai, valamint az óvoda alkalmazottainak
egészségét, testi épségét. Viselkedésével nem akadályozhatja a többiek
művelődéshez, fejlődéshez való jogát.
- Az érvényes jogszabályoknak megfelelően ingyenes, vagy kedvezményes
étkezésben részesüljön.
- Az intézmény eszközeit rendeltetésszerűen használja, óvja.
A gyermek kötelességei
Tartsa tiszteletben mások emberi méltóságát és jogait!
Az óvodai eszközöket rendeltetésszerűen használja, és azokra vigyázzon!
Életkorának és fejlettségének megfelelően vegyen részt környezete és az
általa használt játékok, eszközök rendben tartásában!
Nem veszélyeztetheti saját és társai testi épségét. Nem korlátozhatja
viselkedésével a többiek fejlődéshez való jogát!

A szülő jogai:
- A szülő joga a szabad óvodaválasztás, bölcsődeválasztás.
- Megismerje a nevelési-oktatási intézmény Pedagógiai programját,
Szervezeti Működési Szabályzatát, házirendjét, munkatervét, a bölcsőde
szakmai programját.
- Saját gyermeke fejlődéséről, magatartásáról rendszeresen, részletes és
érdemi tájékoztatást, tanácsokat, segítséget kapjon.
- Részt vegyen az intézmény által szervezett foglalkozásokon,
rendezvényeken.
- Kezdeményezheti szülői szervezet létrehozását, abban tevékenyen
közreműködhet. (SZMK) Figyelemmel kísérheti a gyermeki jogok
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, tájékoztatást kérhet
a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben.
A szülő kötelességei:
- Gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi, és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges feltételekről. Segítse elő a gyermekközösségbe való
beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási
szabályainak elsajátítását.
- Biztosítsa gyermeke rendszeres és zavartalan óvodába járását. A
hiányzásokat-hitelt érdemlően igazolja. Az óvodába járás feltételeinek
teljesülése esetén 2015-től 3 éves kortól, napi 4 óra óvodai foglalkozásban
való részvétel kötelező. Mindettől eltérni, csak jegyzői engedéllyel lehet.

5.

- Az együttnevelés érdekében a szülő a pedagógusnak adjon tájékoztatást
gyermekéről, a tőle elvárható módon segítse a gyermek fejlődését,
közösségbe való beilleszkedését.
- A gyermekek fejlődése érdekében együttműködni a pedagógusokkal, részt
venni a szülők számára szervezett rendezvényeken.
- Biztosítsa gyermeke részvételét a fejlesztő foglalkozásokon.
- Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát, jogait. A
bölcsőde és az óvoda dolgozói büntető jogi védelem szempontjából
közfeladatot ellátó személynek számítanak.
- Óvja, védje az intézmény környezetét, eszközeit, berendezéseit.
- A gyermek adataiban, a család életminőségében bekövetkezett változást,
változásokat haladéktalanul bejelentse az intézmény vezetőjének.
Az óvodai és a bölcsődei élet szabályai
1. Pedagógiai munka: (célkitűzések, az intézmény sajátosságai)
- A községben élő egészségesen fejlődő, hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű, nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, és sajátos
nevelési igényű gyermekek integrált fejlesztése.
- A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt, az iskolába lépésig
az óvodai nevelési folyamat célja, feladata, a gyermeki személyiség
harmonikus testi, értelmi és szociális fejlődésének elősegítése.
Felzárkóztatás, tehetséggondozás.
- A gyermekek felkészítése az iskolai életre.
- Kiemelten kezelt nevelési területek: Egészséges életmódra nevelés,
egészségvédelem, valamint környezeti nevelés, környezetvédelem. Ehhez
kapcsolódó rendszeres programok: Egészséghét, Állatok világnapja, a Víz
és a Föld napja, Madarak és Fák napja.
- Hagyományok, ünnepek: Szüreti nap, Advent- Luca napi népszokások,
Mikulás, Karácsony, Március 15. Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap,
Ballagás.
A feladatok osztott vagy osztatlan csoportszervezésben is
megvalósíthatóak.
Szolgáltatások: egyéni képességfejlesztés, logopédia, néptánc,
mozgásterápia, katolikus és református hittan, nyelvoktatás, kreatív műhely,
a délelőtt és a délután folyamán, igény és órarend szerint.
- A gyermekek értékelésének rendje: Anamnézis felvétele az óvodába
érkezéskor, Egyéni fejlődési lap vezetése minden gyermekről az óvodába
kerüléstől az iskolába menésig, Difer szűrés 4 éves kortól, bemenetikimeneti mérések minden nevelési évben, Nevelési Tanácsadó 5 évesek
év eleji szűrése, iskolaérettségi vizsgálatok márciusban, + egyéni
fejlesztés az egész oktatási év folyamán.
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- Az óvodában a foglalkozások a délelőtti időszakban, 8 órától 11 óráig
tartanak.
- Levegőzés, kinti játék minden nap van.
- A tokaji Nevelési Tanácsadó szakemberei és az óvoda fejlesztő
pedagógusai az egyéni fejlesztéseket a délelőtt folyamán végzik.
- A gyermekvédelem feladata a halmozottan hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, figyelemmel kísérése, segítése.
- A család és az óvoda közös nevelési elveket alakítson ki. A gyermekek
tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik
egyéniségét, teljesítsék ki önmagukat, de tudjanak alkalmazkodni is. A
konfliktusokat ne erőszakossággal, árulkodással oldják meg.
- A szülők, ne tegyenek a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket
mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó
felnőttekre.
- Ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még akkor sem, ha előző nap
esetleg a saját gyermeküket érte sérelem.
2. A család-óvoda együttműködésének lehetőségei:
- Fórumok: Szülői értekezletek évente négy alkalommal, az éves munkaterv
szerint.
- Szülői klub két alkalommal.
- A szülők számára nyitott rendezvények: Nyílt napok, Farsang, Anyák
napja, Gyermeknap, Ballagás, játszóházak, munkadélutánok.
- Fogadóórák.
- SZMK megbeszélések.
- Szülői Fórum. (bölcsőde)
- Az óvónővel, fejlesztőpedagógussal, logopédussal, pszichológussal való
rövid, esetenkénti megbeszélések.
- Családlátogatások.
3. Az óvodai élet rövid napirendje:
6.30-7.30-ig Összevontan gyülekezés, szabad játék.
7.30-12-ig Szabad játék.
Szervezett foglalkozások.
Mindennapos testnevelés.
Gondozási teendők. Tízórai.
Szervezett foglalkozások, egyéni fejlesztések.
Levegőzés, séta, udvari játék.
12-15-ig
Gondozási teendők. Ebéd.
Pihenés.
Gondozási teendők. Uzsonna.
15-16.30-ig Szabad játék hazamenésig.
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Igényelt
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A bölcsődei élet rövid napirendje:
Gyülekezés, játék.
Készülődés reggelihez. Reggeli.
9-11.30-ig
Játék, szabadon választott tevékenység.
Tízórai.
Öltözködés, készülődés levegőzéshez.
Levegőzés, játék az udvaron vagy a teraszon.
11.30-12.30-ig Ebéd, készülődés lefekvéshez.
12.30-14.30-ig Csendes pihenő.
14.30-16.30-ig Uzsonna, játék hazamenésig.
6.30-9-ig

A bölcsődében a gondozási teendők folyamatosan, az egész nap folyamán
érvényesülnek.
A négy kisgyermeknevelő feladata: A bölcsődei csoportba járó gyermekek
beszoktatása, teljes körű ellátása, gondozása, korukhoz és egyéni
sajátosságaikhoz igazodó fejlesztése. Adminisztrációs feladatok elvégzése, aktív
kapcsolattartás a szülőkkel.
A bölcsődébe való beszoktatás ideje kb. két hét. Módszerben az anyás
beszoktatást preferáljuk a gyermekek érdekében, és saját kisgyermeknevelői
rendszer működik.
A bölcsődében a kisgyermeknevelők napi, a gyermekcsoportban, közvetlenül a
gyermekek gondozására fordított munkaideje 7 óra. A fennmaradó napi 1 óra
munkaidőt helyettesítésre, írásbeli feladatok elvégzésére, eszközkészítésre,
„Egészséghét”, és egyéb rendezvények megszervezésére fordítják.
A bármilyen okból hiányzó kisgyermeknevelő helyettesítését a két bölcsődei
csoportban dolgozó, azonos végzettségű kollégák munkaidejének
átszervezésével oldjuk meg.
A bölcsődében az alapellátáson túl, egyéb szolgáltatást nem biztosítunk.
4. Egészségügyi szabályok:
- A gyermek a bölcsődét és az óvodát ápoltan, tiszta ruházatban látogathatja.
Kötelező a ruházat és minden felszerelés a gyermek óvodai jelével való
ellátása. (öltözőzsák, tisztálkodási felszerelések, tornafelszerelés, váltócipő)
- Az időközönként bevizelő gyermekeknek, és a kisebbeknek váltóruha
állandó öltözőzsákban való elhelyezése és tisztántartása kötelező.
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- Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg,
megfázott, gyógyszert, láz-és köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó
gyermek bevétele a bölcsődébe és az óvodába a gyermek biztonságos
gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem
lehetséges. Ilyen esetben a gondozónő és az óvónő kötelessége a gyermek
átvételének megtagadása.
- A gyermeknek gyógyszert beadni a gondozónőknek és az óvónőknek és a
dajkáknak is tilos! Kivéve lázcsillapítás.
- Három napon túli betegségből eredő hiányzás után a gyermek csak orvosi
igazolással látogathatja az óvodát, melyet a gyermek, betegségből való vissza
hozatala alkalmával kell átadni a csoportban az óvodapedagógusnak.
- Az óvodában fellépő betegség, baleset esetén az óvónő haladéktalanul
megkezdi a segítségnyújtást, elkülöníti a gyermeket, szükség esetén orvost,
mentőt hív, és értesíti a szülőt, aki a továbbiakban gondoskodik a gyermek
ellátásáról.
- Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén
a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda felé. Az óvoda jelenti a
védőnőknek, és fertőtlenítő takarítást végez.
- Az óvodában az óvónők és a védőnők rendszeresen tisztasági ellenőrzést
tartanak. Fejtetvesség esetén a gyermek addig nem látogathatja az óvodát,
amíg a szülő körültekintően meg nem szüntette a fertőzést, a továbbterjedés
megelőzése érdekében. Az óvónő a gyermek tetvessége után, a védőnők által
ellenőrzötten és általuk kiadott igazolás átadása után veszi be az óvodába
gyermeket.
- Az intézménybe babakocsit betolni a tisztaság megőrzése érdekében tilos!
- Kérjük, hogy arra szokassák gyermekeiket, hogy ne szemeteljenek sem az
épületben sem az udvaron, és az óvoda előtti járdán sem.
- Az óvoda területén a gyermekek nassoltatása, (csoki, cukor) egyéni etetése
a többi gyermek előtt nem etikus, valamint az óvoda területének
tisztántartását is zavarja, ezért tilos! A gyermekek reggeliztetését otthon kell
megoldani.
5. A gyermekek étkeztetése, a térítési díjfizetés szabályai:
- Az óvodás gyermekek napi háromszori, a bölcsődések napi négyszeri
étkezésének megszervezése az intézmény feladata.
- Étkezések időpontja: tízórai – 8 óra 40-től
Ebéd – 12 óra
Uzsonna- 14 óra 40-től
- A bölcsődében a gyermekek négyszeri étkezésben részesülnek: /reggeli,
tízórai, ebéd, uzsonna/
Időpontját lásd. a napirendnél.
- 2015. szeptember 01-től életbe léptek az új jogszabályok, mely szerint az
étkezés azok számára ingyenes, akik rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülnek, akik családjában a havi egy főre jutó jövedelem a
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mindenkori kötelező legkisebb munkabér 130%-át nem haladja meg, három
vagy több gyermeket, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.
A szülő önbevallással tesz eleget kötelezettségének. Nyilatkozat kitöltése a
nevelési év kezdetén, (szeptember 15-ig) változás esetén év közben.
- Az étkezési térítési díjak befizetésének szabályai: - minden héten, keddi
napon történik, az előző hónapra utólag.
- Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap reggel 8 óráig
személyesen, vagy telefonon.
Azok a szülők, akiknek gyermekük rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesül és hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos
helyzetű, érvényes határozattal rendelkező gyermekeket nevelnek az óvodai
és bölcsődei zárva tartás idejére is kérhetik gyermekük étkezésének
biztosítását, az erre kialakított nyomtatványon, minden nevelési év
szeptember 15-ig. (évközi) valamint május 15-ig. (nyári) A szünidei
étkeztetés időpontjáról, helyéről, módjáról aktuális időpontban tájékoztatást
kapnak az intézményben.
6. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje és távolmaradás
szabályai, egyéb szabályok:
- A gyermekeknek a bölcsődébe és az óvodába 8 óráig be kell érkezni.
(gyülekezés) A napirend betartására a nevelő-oktató munka zavartalan
biztosítása érdekében kérjük a szülőket. Az ebéd után hazajáró
gyermekekért a szülők 12 óra 30 perctől, 13 óráig jöhetnek, délután 15
órától vihetik haza a gyermekeket. A közbe eső időben az óvoda kapuja a
gyermekek biztonsága és a nevelő-oktató munka zavartalan biztosítása
érdekében zárva tart. Kérjük, hogy a kapu beléptető csengőjét, csak
indokolt esetben használják.
- A gyermeket a szülő az óvodába érkezéskor személyesen adja át az
óvónőnek, mert ha nem tudnak jelenlétéről, úgy felelősséget sem
vállalhatnak érte.
- Az egyedül óvodába járó gyermekekért felelősséget nem vállalunk.
- Ha nem a szülő viszi el az óvodából a gyermeket, azt a reggeli átadáskor
jelezzék az óvónőnek, hogy ki fog jönni érte. Kérjük a szülőt, hogy ha
nagyobb testvér jön az óvodásért, beszéljék meg vele, hogy az óvoda
udvari játékait nem használhatja. Kérjük, hogy a gyermeket egy-két
hozzátartozótól több ne hozza, és ne jöjjön érte.
- Válófélben lévő szülők gyermekének elviteli szabályai az illetékes
gyámügyi szerv által kiállított igazolásban foglaltaknak megfelelően
történnek. Ennek hiányában a válás kimondásáig mindkét szülőnek joga
van a gyermek elvitelére.
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- A szülőnek az óvoda zárásáig gondoskodnia kell a gyermeke elviteléről.
(16 óra 30) Ha a gyermeket a nyitvatartási idő végéig nem vitték el az
intézményből, akkor az ügyeletes nevelő telefonon megpróbálja elérni a
szülőt. Ha ez eredménytelen, akkor eldönti, hogy az intézményben várja e meg a szülőt, vagy saját lakásába haza viszi a gyermeket és a szülő oda
megy érte.
- A nagyobb gyermekek önálló hazajárását a szülőnek írásban kell kérni. A
gyermekért felelősséget csak az óvoda kapujáig vállalunk.
- A gyermekek az óvodából csak indokolt esetben hiányozzanak. A
folyamatos fejlesztés érdekében a rendszeres óvodába járás 2015
szeptemberétől a gyermekek 3 éves korától, legalább napi 4 óra
időtartamban kötelező.
- A gyermek az intézményből 10 napnál többet igazolatlanul nem
hiányozhat. Igazolatlan hiányzás esetén az óvodavezető írásban szólítja
fel a szülőt. Amennyiben ez eredménytelen feljelentést tesz a jegyzőnél, a
Kormányhivatalnál, aki bírságot szab ki.
- Ha a gyermek nem betegségből eredően hiányzik, azt írásban kell kérni,
igazolni. /nyomtatvány/
- Amennyiben a szülő három napnál hosszabb ideig az óvodát nem kívánja
igénybe venni, az intézmény vezetőjétől kell írásbeli engedélyt kérni.
(üdülés, családi probléma)
- A gyermekek által az óvodába behozott tárgyakért, játékokért az óvoda
nem vállal felelősséget.
- A szülők az óvoda csak azon helyiségeit használhatják higiéniai okok
miatt, amellyel a gyermek átadása és átvétele során kapcsolatba kerülnek.
(gyermekek fürdőszobája, öltöző, aula) kivételek a nyilvános
rendezvények.
- Intézményünk „Nem dohányzó intézmény!”, ezért az épületben és az
udvar egész területén a dohányzás TILOS!
Dohányozni csak a kapubejárat 5 méteren kívüli körzetében lehet.
7. A gyermekek jutalmazási és fegyelmezési elvei:
- Az arányosság elve. (a cselekvés mértékével legyen arányos)
- Az értelmezés elve. (a tett és következménye közötti összefüggés
értelmezése)
- Az időzítés elve. (a tett után közvetlenül)
- A következetesség elve. (szabályok betartása)
- A mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve – biztosítani a fokozás
lehetőségét.
- Az adott cselekvés értékelésének elve. (sosem a gyermeket magát
minősítjük, hanem a viselkedését, erőfeszítését értékeljük)
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A jutalmazás formái:
- A dicséret módjai. (különböző bíztató metakommunikációs,
kommunikációs technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére
irányulnak: simogatás, ölelés, elismerő pillantás, szóbeli dicséret,
példának állítás, az elkészített egyéni munka kiállítása, bemutatása, stb.)
- Megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás.
- A csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvelt
elfoglaltságának biztosítása (kirándulás, óvodán kívüli játszótérre menés,
mesélés, bábozás stb.)
Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivételt képeznek azok az
esetek, amikor különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek (pl.
rajzpályázat, sportverseny, stb.) a díjazottak. ill. a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek speciális motiváló esetei.
Fegyelmező intézkedések:
Az óvodapedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel megismertetni,
elfogadtatni, azokat a viselkedési szokásokat, normákat, szabályokat, amelyek
eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és
tevékenységek megszervezése, a gyermekek biztonságának biztosítása
szempontjából.
Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabb
szabályok megfogalmazásába, alkotásába.
A büntetés lehetséges formái:
- Rosszalló tekintet, szóbeli figyelmeztetés a szabály betartására.
- Balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali
megakadályozása.
- Időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből (maximum.
5-percre), ill. az adott tevékenységből más, az óvónő által javasolt játékba
való átirányítás. (elterelés)
- Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a
gyermeket megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiség jogait, emberi
méltóságát.

Kérjük a bölcsőde és az óvoda zökkenőmentes működése érdekében a
fent említett szabályok szíves tudomásul vételét és betartását!
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