
HÁZIREND 

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 

 

A gyermekek gondtalan napközbeni ellátásához az alábbi feltételek betartását és betarttatását 

kérjük Önöktől: 

 

- A gyermekeket a felügyelők  

Hétfőtől csütörtökig  730 – 1530 óráig 

pénteken    730 – 14 óráig   fogadják.  

A korábban ott levő gyermekekért felelősséget nem vállalunk. 
 

- A napközbeni ellátást az alábbi időszakban és helyszíneken biztosítjuk: 
 

2021. június 30. napjától 2021.július 30 napjáig: 

 Ajkai Eötvös Loránd – Kossuth Lajos Általános Iskola (Ajka, Móra Ferenc utca 19.) 
 

2021. augusztus 2. napjától 2021. augusztus 31.napjáig 

Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium (Ajka, József A. utca 30.) 

 

- Gyógypedagógiai nevelés-oktatásban részt vevők számára a felügyelet ideje/helyszíne: 
 

2021. június 30. napjától 2021. augusztus 31. napjáig: 

Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Ajka, Verseny utca 18.) 
 

- A szülő kötelessége, hogy a gyermek távolmaradását, hiányzását jelezze 88/500-497-es 

telefonszámon. 

- A szülő/gyermek kötelessége, hogy a délutáni távozáskor a felügyeletet biztosító személynek 

jelezze a hazamenetelt. 

- A gyermekek az intézmény területét engedély nélkül nem hagyhatják el. 

- A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény területére értékes technikai eszközök 

behozatalát nem javasoljuk, azokért felelősséget nem vállalunk. A résztvevő gyermek csak saját 

felelősségére hozzon játékokat, sportszereket, kerékpárt, telefont egyéb eszközöket. 

- A telefon, tablet stb. renitens használata (engedély nélküli felvételek készítése, felnőtt tartalmak 

használata, illetve a szervezett programokon való részvétel alatti telefonhasználat) esetén első 

figyelmeztetést követően a készüléket kikapcsolt állapotban a felügyeletet biztosító személynek 

köteles átadni, aki azt a nap végén (hazamenetel alkalmával) visszaadja a gyermeknek. A renitens 

viselkedés ismétlődése esetén a többi napokon gyermek a telefon kikapcsolt állapotban köteles 

tartani és átadni a felügyelet biztosító részére, aki azt a nap végén hazamenetelkor visszaadja. 
 

A résztvevő gyermekek kötelességei: 

- A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása. 

- Az iskola helyiségeink, berendezési tárgyainak előírásszerű használata, állagának megóvása. 

Rongálás esetén a szülők kötelesek megtéríteni az okozott kárt. 

- A felügyeletet biztosító felnőttek, valamint a gyermektársak emberi méltóságának, jogainak 

tiszteletben tartása. 

- Saját és társai egészségének, értékeinek, ruházatának, felszereléseinek védelme. 

 

Kötelességszegés, rendbontás következményei: 

- Első esetben szóbeli figyelmeztetés, négyszemközti beszélgetés a gyermekkel. 

- Ismételt esetben a szülők tájékoztatása, behívása. 

- Változatlan viselkedés esetén a gyerek a napközbeni ellátásból kizárható. 


