HÁ ZIR EN D
Az óvoda neve: Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda
Címe: 7400 Kaposvár, Pécsi u 1.
Telefonszáma:82/512-764, 82/512-765
Fax száma:82/512-765
Az óvodavezető neve: Csabainé Kósz Erika
Általános helyettesek neve Kirkovitsné Molnár Anita, Darázs Judit
Óvodatitkár neve: Balogh Attila
Az óvoda orvosa: dr. Fáth Beáta Tel: 526-550
Az óvoda logopédusa: Gál Mariann
Védőnő: Boda Anita 70/9676-784
Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől – péntekig 6,30 – 17 óráig.
Tagóvoda neve: Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda Szántó úti Tagóvoda
Címe: 7400 Kaposvár Szántó út 15/a
Telefonszáma: 82/526-212, 82/526-213
Tagóvoda vezető neve: Fodor Zoltánné
Óvodatitkár: Molnárné Horváth Mária
Az óvoda orvosa: dr. Pavlovics György Telefon: 317-927
Az óvoda logopédusa: Horváth Eszter
Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig 6,30 – 17 óráig
Tagóvoda neve: Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda Szentjakabi Tagóvoda
Címe: 7400 Kaposvár Pécsi u. 124.
Telefonszáma: 82/ 512-786
Tagóvoda vezető neve: Török Csabáné
Óvodatitkár: Óvári Krisztián
Az óvoda orvosa: dr. Fáth Beáta Tel: 526-550
Az óvoda logopédusa: Becsei- Balogh Renáta
Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig: 6,30-17 óráig
Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31- ig tart.
Az intézmény nyáron – a fenntartó által megállapított időszakban – négy hétig zárva tart. A
zárás időpontjáról az esedékes év január hó végéig tájékoztatjuk a szülőket.
Az óvoda a köznevelési törvényben meghatározottak szerint egy-egy nevelési évben
maximum öt alkalommal nevelés nélküli napot tarthat, mely alatt is köteles gondoskodni az
intézményi ellátást igénylő gyermekek felügyeletéről.
Annak érdekében, hogy a gyermekeknek elegendő ideje legyen a játéktevékenységre, kérjük a
szülőket, hogy lehetőleg 9 óráig érkezzenek meg az óvodába.
Az óvodai felvétel és az óvodába járás feltételei:


Óvodába harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel. Az óvodába felvételt
nyerhetnek három éves koruk előtt legfeljebb fél évvel fiatalabb gyermekek is abban
az esetben, ha az intézmény a körzetében jelentkező minden három éves korú gyermek
óvodáztatási igényét ki tudta elégíteni.
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Óvodába legfeljebb annak az évnek augusztus 31- ig járhatnak a gyermekek, amelyben
a nyolcadik életévüket betöltik.
 Az óvodába járás feltétele, hogy a gyermek egészséges legyen, és szülője az étkezési
térítési díjat rendszeresen fizesse.
 Az óvodai feltételekről az óvodavezető dönt.
 Intézményünkbe elsősorban a körzetünkben lakó, ill. a körzetünkben dolgozó szülők
gyermekeinek jelentkezését várjuk.
 Az alábbi, körzetünkbe tartozó gyermekek felvételét minden esetben biztosítjuk.
- Óvodaköteles korúak.
A gyermek abban az évben, melyben augusztus 31 –ig a 3. életévét betölti, a tárgyévben
kezdődő nevelési év első napjától (09.01-től) legalább napi 4 órában óvodai nevelésben
köteles részt venni.
- Ha a gyermek, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény 41.§ szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére.
- Ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 a szülők személyazonosságát igazoló dokumentumok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek és szülő lakcímigazoló kártyája
Az óvodás gyermek jogai intézményünkben:







Biztonságos, egészséges környezetben, emberi méltóságának megfelelő bánásódban,
adottságainak, képességeinek, életkorának és érdeklődésének megfelelő nevelésben
részesüljön.
Nyugodt, szeretetteljes légkör, állandó óvodapedagógusi felügyelet vegye körül.
Vallási, világnézeti vagy etnikai hovatartozása miatt hátrányos megkülönböztetés nem
érheti.
Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben
részesüljön.
Az intézmény eszközeit, berendezéseit és egyéb felszereléseit ingyenesen használja.
A gyerek cselekvési szabadságát, családi életéhez, magánéletéhez való jogát az óvoda
nem korlátozhatja.

A gyermek kötelességei:






Tiszteletet tanúsítson nevelői és az intézmény dolgozói iránt.
Az intézmény eszközeire, berendezéseire, felszereléseire vigyázzon, azok rendben
tartásában részt vegyen.
Vegyen részt az óvodai élettel együtt járó fejlettségének és érdeklődésének megfelelő
tevékenységekben.
A gyermek jogainak gyakorlása közben nem veszélyezheti saját, illetve társai,
valamint az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét.
Nem akadályozhatja viselkedésével a többi gyermek játékhoz, tanuláshoz,
művelődéshez, fejlődéséhez való jogát.

A gyermekek jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és formái az inté zményben:
Alapelvek:
 Tiszteletben kell tartani a gyermekek emberi méltóságát és személyiségét.
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Pozitív, vagy negatív cselekedeteik megítélésével és következményeivel minden
esetben szembesíteni kell a gyermekeket.
 A jutalmazás és a fegyelmezés mértékének mindig igazságosnak és arányosnak kell
lennie a tettek súlyával.
 A gyermekeket nem szabad megalázni, testi fenyítés, verbális erőszak nem
alkalmazható velük szemben.
 Sem közvetlen, sem közvetett módon hátrányos vagy előnyös megkülönböztetés nem
érheti Őket cselekedeteik megítélésében.
A jutalmazás formái intézményünkben:
Dicséret, példaképpé állítás, gratuláció, elsőség biztosítása, választási lehetőség
felkínálása, esetlegesen apró tárgyi jutalom adása.
A fegyelmezés formái intézményünkben:
Figyelmeztetés, tiltás, hátrébbsorolás, bocsánatkérésre felszólítás, választási lehetőség
megvonása, végső esetben a játékból való ideiglenes kivonás.
A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok:













Az intézménybe felvett gyermekek rendszeres óvodába járását elvárjuk. Egy nap
igazolatlan hiányzás után felszólítjuk a szülőket gyermekük rendszeres óvodába
járatásra.
A beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az
intézményt. Amennyiben az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg,
gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn
belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja
az intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak
tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
Amennyiben a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia
kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:
A szülő előzetesen írásban, az erre rendszeresített nyomtatványon kérte, hogy
gyermekének távolmaradását az intézmény engedélyezze,
Legfeljebb 10 nap folyamatos hiányzás esetében a gyermek óvodapedagógusához, az
ezt meghaladó időtartalmú folyamatos hiányzások esetében az óvodavezetőhöz kell
benyújtani a kérelmet. A szülői kérelemre engedélyezhető hiányzások mértéke csak
különös, - az óvodavezető által mérlegelt – esetekben haladhatja meg egy nevelési
éven belül a 60 napot. A nevelési év 06.01 és 08.31 közé eső szakaszában nem kell
egyéni kérelmeket beadni a távolmaradás engedélyezéséhez, elegendő a csoportos
bejelentés a „Nyári óvodalátogatási igények” felmérő lapon.
Amennyiben a gyermek, beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint
orvos által igazolja.
A gyermek hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
Minden olyan esetben amikor a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás
igazolatlan.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és
egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője,
– a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti óvodás gyermek esetén a gyermek
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tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti
szolgálatot.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda
vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda
vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot.”



A térítési díjak befizetéséről, visszafizetéséről:



A befizetés minden hónapban egy arra kijelölt napon történik. A befizetés pontos
dátumáról az óvodában - jól látható helyen kifüggesztett táblán - legalább a befizetés
napját megelőző öt nappal előbb az óvodatitkárnak kell tájékoztatást adni a szülőknek.
Az étkezési térítési díjat mindig előre kell fizetni.
Ingyenesen étkeznek az óvodában:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, anyagi szempontból
hátrányos helyzetű gyermekek.
A tartósan nevelésbe vett gyermekek.
A három vagy több gyermekes családok gyermekei, a tartósan beteg, SNI vagy
fogyatékos gyermekek.
Továbbá minden olyan gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi
jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér nettó
összegének 130 %-át.
Az ingyenesség megállapításához szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat a nevelési
év elején, ill. változás esetében a legrövidebb időn belül, az óvodatitkárnak kell
benyújtani.
Hiányzás esetén az étkezés lemondását előző nap 10 óráig telefonon, vagy
személyesen lehet megtenni. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj
visszafizetésére nem tarthat igényt.
A fel nem használt, befizetett térítési díjat a gyermek intézményből való távozása,
vagy térítés mentesség megszerzése esetében az intézmény visszafizeti.











A gyermekek étkeztetése az óvodában




Intézményünkben az óvodás gyermekek egészséges, napi háromszori étkeztetése a
fenntartó önkormányzattal szerződésben lévő vállalkozás feladata.
Táplálkozási megbetegedésben szenvedő gyermekek étkeztetése a konyhavezetéssel
egyeztetett módon lehetséges.
Az intézménybe szülők által behozott – csoport számára fogyasztásra szánt ételeket az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően kell kezelni.

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok:



Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat.
Az óvodában csak a tartós betegséggel /allergia, asztma, stb./ együtt járó gyógyszerek
beadását vállaljuk.
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Az óvodában megbetegedett gyermek szüleit értesítjük, ha szükséges a gyermek lázát
csillapítjuk a szülők megérkezéséig.
Súlyosabb betegség vagy baleset esetén a gyermek azonnali orvosi ellátása érdekében
a szükséges intézkedéseket megtesszük.
A gyermek fertőző betegségét, /rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, stb./ a
szülőnek jeleznie kell az óvodának, hogy a szükséges bejelentési és fertőtlenítési
kötelességét teljesíteni tudja az intézmény.

A gyermekekkel kapcsolatos egyéb szabályok:











Azért a gyermekért tudunk felelősséget vállalni, akit a kísérő személy az
óvodapedagógusnak személyesen átadott.
A kiskorú hozzátartozó által kísért óvodás gyermek szüleinek írásban kell
nyilatkozniuk, hogy a nevezett kiskorú személynek gyermek ük átadható.
Általános elvként elfogadjuk, hogy a gyermeket elsősorban az őt óvodába kísérő, ill.
vele egy háztartásban élő felnőtt korú személyeknek adjuk ki.
A csonka családban élő gyermekek esetében a gyermek nevelésére bíróság által
kijelölt személy szükség szerinti írásos nyilatkozatát kérjük arról, hogy a kisgyermek
kinek adható át.
Egyedi esetben a szülő, gondviselő írásos bejelentésére az óvodai dolgozók által addig
nem ismert, magát igazoló személynek is átadjuk a gyermeket.
Az óvoda dolgozói a gyermekeket kizárólag a szülők írásos beleegyezésével vihetik el
– az intézmény 2 km-es körzetét meghaladó távolságra – kirándulni.
A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása:
Az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyermekek csoportja
életkoruktól függetlenül.
Az azonos életkorú gyermekek csoportja, óvodapedagógusi hozzátartozástól
függetlenül.
A külön speciális foglalkozásokon résztvevő gyermekek csoportja /pl. logopédiai
foglalkozáson, úszáson, fejlesztő foglalkozáson, gyógytestnevelésen, zene óvodai
foglalkozáson, stb. / résztvevők.

A szülők jogai:








A szülők joga a szabad óvodaválasztás, mely jog érvényesítése a felvétellel
kapcsolatos egyéb jogszabályok függvényében lehetséges.
A szülők joga, hogy megismerjék a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai
programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és tájékoztatást kapjanak
az abban foglaltakról.
Joguk, hogy gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi
tájékoztatást, a gyermekük neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjanak.
Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával megfigyelhessék
gyermeküket az óvodai tevékenységek közben.
Kezdeményezhetik szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen
közreműködhetnek.
Az óvodai Szülői Munkaközösség közreműködésével, figyelemmel kísérhetik a
gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.
A pedagógiai munkáról véleményt formálhatnak, s annak megállapításáról
tájékoztathatják a nevelőtestületet és a fenntartót.
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A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhetnek az
óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor a szülői szervezet képviselője
tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.
Joguk, hogy a gyermekek nagyobb csoportját érintő igény esetén felekezetüknek
megfelelő – óvodai nevelésen túli időben megtartott – hitoktatás megszervezését
kezdeményezzék az óvodavezetőnél.

A szülők kötelességei:




















Gondoskodjanak gyermekük testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésé hez szükséges
feltételekről.
Biztosítsák gyermekük rendszeres és zavartalan óvodába járását az erre vonatkozó
szabályozás szerint.
Kísérjék figyelemmel gyermekük fejlődését és segítsék a fejlődés folyamatát, valamint
gyermekük közösségbe való beilleszkedését, viselkedését.
Az intézmény által biztosított textíliákért anyagi felelősséggel tartoznak, azok
javítását, tisztítását a kialakult szokásoknak megfelelően elvégezzék.
Rendszeres kapcsolatot tartsanak fenn a gyermekükkel foglalkozó pedagógusokkal, s
részükre az együttneveléshez szükséges tájékoztatást adják meg.
Tartsák tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.
Az esélyegyenlőségről, az esélyek biztosításáról
Az esélyegyenlőség szellemében intézményünkben sem gyermeket, sem szülőt
hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás nem érhet az
Etv.8.§-ban felsorolt tulajdonsága miatt.
Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel:
A szülőknek lehetőséget biztosít az óvoda, hogy a pedagógiai munka kialakításában a
megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös
gondolkodást.
Az óvoda és a család közötti nyitott, őszinte kapcsolat kialakítására együttesen kell
törekedni.
A szülők problémáikkal az óvodapedagógusokhoz, ill. az óvodavezetőhöz
fordulhatnak jogorvoslatért.
A család-óvoda együttműködésre alkalmas fórumok:
Szülői értekezletek
Fogadó órák
Nyílt napok
Közös ünnepek, kirándulások, sport délutánok
Munkaestek
A napi találkozásokkor a gyermekekkel kapcsolatos összetettebb problémák
megvitatására nincs módjuk az óvodapedagógusoknak.

Pedagógiai munka az óvodában



Az óvodai pedagógiai munka, a nevelési gyakorlat, a különböző tevékenységek
megszervezése során az elsődleges szempont az intézmény dolgozói számára a
gyermekek mindenek felett való érdeke.
Intézményünkben a nevelő munka elvárásai összhangban vannak az Óvodai Nevelés
Országos Alapprogramjával tágabb és szűkebb társadalmi környezetünk igényeivel.
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Intézményünk saját készítésű nevelési programmal és Szervezeti és Működési
Szabályzattal rendelkezik, mely dokumentumok nyilvánosak, az érdeklődő szülők
számára hozzáférhetőek.
Gyermekközpontú, a játék elsődlegességét szem előtt tartó nevelési gyakorlatunkban a
gyermekek fejlettségének megfelelő szinten közvetítünk olyan értékeket és kulturális
ismereteket, amelyek az egyetemes emberi, az európai és a magyar értékekkel és
kultúrával összhangban vannak.
A Szántó úti Tagóvoda Nevelési programjában kiemelt szerepe van egyes művészeti
ágakhoz /irodalom, ének-zene, képzőművészet/ tartozó óvodai tevékenységeknek.
Szeretetteljes légkörrel, testi- lelki jó érzés, jó játék, inger-dús környezet és jó társas
kapcsolatok biztosításával tesszük boldoggá a gyermekek óvodában töltött napjait.
Az iskolakezdés optimális időpontjának megállapításában és az iskolaválasztásban
segítséget adunk a szülőknek.
Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és
megszüntetésében. Ennek során együttműködünk a Gyermekjóléti Szolgálattal, ill. a
gyermekvédelmi
rendszerhez
kapcsolódó
személyekkel,
intézményekkel,
hatóságokkal.
A pedagógusok vagy szülők jelzése alapján gyermekbántalmazás vélelme esetén vagy
egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte
esetén az óvodavezetés értesíti a Gyermekjóléti Szolgálato t.

Egyéb szabályok:
















Az intézmény területén idegen, az óvodával partneri viszonyban nem álló személyek
nem tartózkodhatnak.
Ügynököket és árusokat nem fogadunk óvodánkban.
Az óvoda iránt érdeklődő leendő szülők és hozzátartozók elsősorban az
óvodavezetővel, vagy helyettesével beszéljenek. Az óvoda megtekintésére dolgozói
kísérettel lehetőséget biztosítunk számukra.
A szülők az óvoda mellékhelységeit egészségügyi okokból nem használhatják.
A gyermekek csoportszobájába utcai cipőbe belépni nem szabad.
A gyermekek öltözőjében elhelyezett ruhákért, játékokért, egyéb értékekért anyagi
felelősséget nem vállalunk.
Kérjük a szülőket, hogy – balesetveszély miatt – a gyermekek gyűrűt, órát, nyakláncot
lehetőleg ne viseljenek az óvodában.
Az intézmény kapuját minden esetben be kell csukni, a reteszt rá kell zárni.
A Szentjakabi Tagóvodában – a gyermekek és a nevelőmunka nyugalmának
megteremtése, valamint az anyagi javak védelme érdekében - a bejárati kaput 9-12,30ig valamint 13-14.30-ig zárva tartjuk. Az intézménybe ez idő alatt a csengő használat
segítségével lehet bejutni.
A pedagógusok és az őket segítő alkalmazottak munkájuk során büntetőjogi védelem
szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősülnek, kiknek bántalmazása
minden esetben büntetőeljárás megindításának következményével jár.
Az óvoda területén történő botrányokozásért – feljelentés után - 150.000 Ft ig terjedő
pénzbírságot szabhat ki a hatóság.
Az óvodában és közvetlen környékén szeszes italt fogyasztani tilos!
Az intézményben, ill. annak udvarán 22 óra után rendezvényt tartani tilos!
Dohányozni az intézmény egész területén tilos!

Kaposvár, 2017. november 15.
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…………………………………………………………………………………………………
SZ.M.elnök
óvodavezető
Közalkalmazotti T. elnök
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