
  

 
A szülők feladatai: 
  * biztosítsanak az óvodán kívül is olyan nevelést, környezetet a gyermek szá-
mára, hogy az ne legyen ellentmondásban az óvoda szellemiségével, nevelésé-
vel, 
  * kapcsolódjanak be az óvodai közösségbe, tevékenyen vegyenek részt a peda-
gógusokkal annak építésében, 
  * vegyenek részt a pedagógiának megfelelő környezet kialakításában az óvónőt 
segítve, kéréseit figyelembe véve, vele együttműködve, 
  * közvetlenül az óvodai közösségben, a fenntartó egyesületben és a fenntartói 
feladatok végzésében, 
  * az óvoda fenntartásában, állagának megóvásában, az ebből fakadó feladatok 
elvégzésében való aktív, segítő részvétellel, 
  * az óvoda mindennapi zavartalan működésében való segítő részvétellel. 
  * megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért; 
  * rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal; 
 * elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda 
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 
A szülők tudomásul veszik és tiszteletben tartják, hogy a már meglévő csoport 
érdekeit, lehetőségeit figyelembe véve pedagógiai okokból és célból az óvónő 
határozza meg 
  * a gyermekek csoportba lépésének módját és idejét, 
  * a csoportban a szülői jelenlétet vagy annak tilalmát, 
  * a gyermekek által behozható játékok skáláját. 
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A DR. GÖLLNER MÁRIA  
 

WALDORF ÓVODA  
 

HÁZIRENDJE 
 

Kivonat 
 

2011-2012 
 

BEVEZETŐ 
 
Kedves Szülők! 
Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen 
olvassátok végig, és a gyermekek érdekében törekedjünk együtt a benne 
foglaltak betartására. 
 
FONTOS ADATOK 
Az intézmény: 
* neve: Dr. Göllner Mária Waldorf Óvoda 
* székhelye: 2081, Piliscsaba, Levente utca 13. 
* alapító és felügyeleti szerve: Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület 
 
Óvodavezető és óvónő: Kiss Joli 
Óvónő: Benedekné Tóth Beatrix 
Az óvoda euritmistája: Barcsik Ágota 
Az óvoda orvosa: Dr. Szőke Henrik 
Az Egyesület elnöke: Novák László (szülő) 
Az Egyesület titkára: Rottenhoffer Attila (szülő) 
Az Egyesület gazdasági ügyeit szervezi: Molnár Beatrix (szülő) 
 
A címlistán az elérhetőségek fel vannak tüntetve! 
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AZ ÓVODA NYITVA TARTÁSA, BELSŐ RENDJE 
 

Az óvoda nyitvatartási ideje: Hétfő – Péntek: reggel 7.00 – 12.3o-ig 
Napirend 

Időpont Tevékenység 
7.00-8.3o érkezés 

 szabadjáték, kézműves tevékenységek 
    rendrakás 

reggeli kör, körjáték, keddenként euritmia 
 tízórai 
 öltözködés, udvari játék 
  mese, egyéni játékok, közös elbúcsúzás 

12.15-12.30 hazamenetel 
12:30-13:00 rendkívüli ügyelet 

 
Péntekenként kirándulunk a gyermekekkel különböző helyszínekre: 
  * klotildligeti templom melletti játszóterére 
  * Klotildligeten a Nagygulyára  
  * Piliscsaba szélén a nagy fához 
  * Pilisvörösvár – Szabadságligetre vonattal 
Amíg a gyermekek az intézményben tartózkodnak, a bejárati ajtót kulcsra zárni 
szigorúan tilos! 
Minden felnőttet arra kérünk, hogy a kapu biztonsági ráfordító zárját használják! 
A kaput csak felnőtt nyithatja, zárhatja, gyermeket a kapura mászni ne enged-
jünk! 
A gyermekek hazavitele 12 óra 30 perckor történik. Kérjük a gyermekeitek 
miatt legyetek pontosak! Ha a gyermeket az óvodából a szülőn kívül más viszi 
el, erről legkésőbb az érkezéskor tájékoztatni kell az óvónőt.  
Ha az óvodába érkezés valamilyen ok miatt később történik, kérjük a szülőket, 
hogy telefonon jelezzék 9 óra 30-ig hogy a csoport számítani tudjon a gyer-
mekre. Amennyiben a szülő csak késve tud gyermekéért jönni, a gyermek és az 
óvónő megnyugtatására kérjük telefonon az akadályoztatást jelezni.  
Betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján 8 
óráig szíveskedjenek jelezni az óvoda felé. 
Betegségből gyógyult gyermekeket csak orvosi igazolással fogadhatunk ismét a 
gyerek közösségbe! Egyéb távolmaradásról a szülők írásos igazolását kéri a KT. 
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AZ ÓVODÁBA BEHOZANDÓ FELSZERELÉS, A GYERMEKEK 
ÖLTÖZÉKE 
 
Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz az eszközöket, így csak a gyermek 
személyes dolgokra van szükség: 
  * váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző lábbeli, lehetőleg 
szandál); 
  * udvari játékhoz összekoszolható ruha, cipő; 
  * esőkabát, gumicsizma; 
  * egy-két váltás alsónemű. 
  * Kérünk minden kabátra, megfelelő akasztót varrni. 
  * Ruhatartó zsákról minden család gondoskodjon, hogy a ruhákat meg tudjuk 
óvni, esztétikusan el tudjuk helyezni. 
  * Az otthoni játékokat ne hozzák a gyermekek az óvodába! 
  * Pénteki kirándulásokra megfelelő hátizsák elemózsiával, innivalóval! 

 
Együttműködés a szülőkkel 

A szülők felé a felvételi beszélgetések során hangsúlyoztuk, hogy csak együtt-
működve lehetséges a Waldorf pedagógiát a gyermekeket valóban segítve alkal-
mazni. Erről részletesen olvashatnak az SzMSz-ben. 
 
Szülői fórumok: 
  * szülői estek;  
  * közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása; 
  * fogadó óra (közösen egyeztetett időben); 
  * az óvónővel vagy a vezetővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések; 
  * a faliújság közös használata is az információk átadását segítik. 
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