Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola,
Szakgimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Óvodája
6100 Kiskunfélegyháza, Arany J. u. 10.
HÁZIREND
1. Óvodánk hétfőtől péntekig naponta 6.30 – 17 óráig tart nyitva. 6.30-7-ig, valamint 16.30-17.00ig összevont csoportban tartózkodnak a gyerekek.
2. Reggel nyolc óráig valamennyi gyereknek be kell érkeznie a délelőtti kezdeményezések,
foglalkozások miatt. Fél 11-től ebédig a szabadban tartózkodunk, rossz idő esetén (eső, jég,
hideg) a tornateremben, vagy a csoportszobában biztosítjuk a napi mozgáslehetőséget. Tavasztól
őszig több foglalkozás van a szabadban, több a séta, a kirándulás.
3. Az időjárásnak megfelelően kell öltöztetni a gyermeket. Ruhájuk legyen egyszerű, kényelmes,
réteges, a mozgást nem akadályozó, cipőjük csúszásmentes. (Ne mamusz vagy papucs.) Az
óvodában levehető ruhadarabjaikba (kabát, sapka, cipő is!) be kell írni a teljes nevüket, vagy az
óvodai jelüket.
4. A napközis gyerekeknek ebéd után le kell feküdni könnyű öltözetben (pizsama).
5. A szülő köteles az óvodába tisztán, gondozottan küldeni gyermekét, és köteles alkalmazkodni
azokhoz az egészségügyi, testápolási szabályokhoz, melyeknek megvalósítására az óvoda
törekszik. (pl: fogmosás)
6. Az óvodába hozott játékokért, értékekért az óvoda felelősséget nem vállal. Az óvodai élet
szabálya, hogy ha valamelyik gyermek játékot hoz, azzal a többi is játszhat. Balesetvédelmi
okokból a gyűrű használata az óvodánkban tilos.
7. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket kísérjék be az óvodába. Amennyiben a gyermek kiskorú
testvérével érkezik, vagy megy haza, a szülő írásbeli nyilatkozatára van szükség, melyet az
óvoda vezetőjének, valamint a csoportos óvónőnek kell leadni. Ugyanilyen írásos nyilatkozatra
van szükség, ha a szülő konkrétan meg kívánja nevezni, hogy a gyermeket ki viheti haza.
8. Az óvodai nevelési év minden évben szeptember 01-május 31-ig tart. A nyári munkálatok
időtartama alatt zárva tart óvodánk (4-6 hét júliusban), ebben az időszakban igény szerint
biztosítjuk a gyermekek elhelyezését óvodánkban.
9. Az új gyermekek felvételének ideje az április 20 - május 20 közötti időszak. Előnyt jelent, ha a
nagyobb testvér már intézményünkbe járt/jár. A felvételhez szükséges okiratok: a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, illetve a szülő személyi
igazolványa.
10. A gyermekek iskolaérettségét az óvodai tagintézmény-vezető dönti el a szülővel és a mindenkori
nagycsoportos óvónőkkel egyetértésben. Probléma felmerülése esetén a Nevelési Tanácsadótól
is kérünk szakvéleményt. Törekvésünk, hogy óvodásaink Intézményünkben kezdjék meg
tanulmányaikat.
11. Járványos betegség elterjedésének megakadályozása érdekében nem járhat óvodába fertőző
betegségre gyanús, kiütéses, lázas, tetves gyermek. Az óvodában napközben megbetegedett
gyermek elviteléről az óvónő értesítése után a szülő köteles gondoskodni. Gyógyszerek
adagolása az óvodában nem engedélyezett, így a szülők gyermekük gyógyszerét nem hozhatják
be.

