2016. június

A napközi házirendje
Bevezetés
A Budapesti Német Iskola az általános iskolások részére napközit kínál, megadva ezzel a szülőknek azt a
lehetőséget, hogy gyermeküket a kötelező tanítás után felügyelet alatt tudják. Továbbá sokoldalú lehetőséget biztosít
a gyermekeknek a tanítási időn kívül iskolatársaikkal való közösségi életre.
13.00 óráig minden gyermeknek felügyeletet biztosítunk. A nem napközis gyerekeket legkésöbb 13:00 órakor a
szülők kötelesek hazavinni.

1.

Pedagógiai célkitűzés

A napközi nem egyszerűen gyermekfelügyeleti célt szolgál, hanem az iskola pedagógiai elképzelésének a része.
A sokoldalú közösségi tevékenység támogatja a szociális és nyelvi készséget ill. a megfelelő önészlelés kialakulását. A
gyermekek megtanulják a felelősségvállalást, az egymással való tiszteletteljes és barátságos bánásmódot, ill. a
konstruktív konfliktuskezelést. Mivel a napközis programok túlnyomórészt német nyelvűek, a nem német anyanyelvű
gyermekek számára ez különösen jó lehetőség nyelvi képességeik továbbfejlesztésére, és nem utolsó sorban egy
megerőltető nap utáni pihenésre, mozgásra, közös szórakozásra. Ezeknek a céloknak megfelelően a napközi által
kínált tevékenységeket három területre oszthatjuk:




Házi feladatok megírása, amelyet a gyermekek képzett tanítóink felügyelete alatt végeznek el.
Rendszeresen biztosítunk kézműves és alkotói programokat, melyek során a gyerekek érdeklődésük szerint a
legkülönbözőbb anyagokkal kreatívan tevékenykedhetnek, továbbá
önálló, vagy a tanító által irányított játékban vehetnek részt, mely a mozgásigényüket elégíti ki.

A házi feladat írás kivételével minden tevékenységünk ajánlat, melyet a gyerekek önkéntesen vehetnek igénybe.
A házi feladat írás ideje 14:00-15:00. Kérjük a szülőket, hogy ez idő alatt az osztály munkáját ne zavarják, ill. azok a
tanulók, akik a házi feladat írás ideje alatt szakkörön vannak, az esetlegesen elmaradt házi feladatot otthon
kötelesek befejezni.
Egy közösségnek természetesen szabályokra és határokra van szüksége, melyeknek betartását és elfogadását a
gyerekeknek meg kell tanulniuk. Ezeken a határokon belül nagyfokú szabadságot biztosítunk számukra, mellyel saját
felelősségükre élhetnek. Az eközben létrejött konfliktusokra fejlődési lehetőségként tekintünk.
A munkával töltött iskolaidő után sok gyereknél előáll a kötetlen kommunikáció, a nyugodt társalgás és a felhőtlen játék
iránti igény. A tanítás utáni felügyelet nálunk ezért a szabadidő figyelemmel kísért, tanulási- és teljesítménykényszer
nélküli eltöltését jelenti.

2.

Jelentkezés és kijelentkezés

Minden gyermek, aki a Budapesti Német Iskola Általános Iskolájába jár, bejelenthető a napközibe. A gyermek
jelentkezéséhez szükséges formanyomtatványokat, úgy mint a jelentkezés szabályait és költségeit elektronikus
formában, a honlapunkon találják vagy a titkárságon kérhetnek bővebb tájékoztatást. A napközibe való jelentkezés
egész évben lehetséges és legalább az aktuális félévre érvényes (szeptembertől januárig ill. februártól júniusig).
A jelentkezésnél a szülőknek tájékoztatni kell a napközis tanárokat az allergiákról vagy más, a napközi szempontjából
fontos betegségekről.
A napköziből való kijelentkezés félévkor - január 15-ig írásban kell eljuttatni a napközibe - ill. a tanév végén
lehetséges.

3.

A napközi felépítése

A tanév kezdetekor mind a gyerekekkel mind pedig a szülőkkel tudatjuk a napközi házi rendjét és szabályait. Minden
gyermeknek követnie kell ezeket a szabályokat, és a napközis tanárok utasításait.
A szabályok gyakori megsértése alkalmával írásban informáljuk a szülőket. Amennyiben ez sem vezet ahhoz, hogy a
gyermek a szabályokat betartsa és megfelelően viselkedjen, kizárhatjuk a gyermeket a napköziből.
A gyerekekre 11 órától ill. a tanítási óra után vigyáznak a napközis tanárok. A napközis tanár feladata, hogy a
gyermeket időben elküldje az adott – iskola által kínált- szakkörre, délután foglalkozásai. Kérjük a szülőket, hogy
amennyiben változás történik, gyermekük délutáni programjában, azt írásban szíveskedjenek közölni.

4.

A gyermek elhozatala a napköziből

A napközibe való belépéskor a szülőknek le kell adniuk egy űrlapot, melyen feljegyzik, hogy kik hozhatják el a gyermeket
az iskolából. Személyek, akik nincsenek feltüntetve,a szülők előzetes telefonos vagy írásbeli bejelentése nélkül NEM
vihetik el a gyermeket intézményünkből.
A napközink elérhetősége 11 és 17 óra között : 0036 1 3919104A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, hogy
gyermeküket személyesen hozzák el az iskola területéről , és ezt pedagógusaink felé jelezzék, hogy ők az aktuális
jelenléti listán ezt jelölni tudják.
A napközi ideje alatt egy szülőnek mindig elérhetőnek kell lennie arra az esetre, ha a gyermek nem érezné jól magát,
vagy beteg lett, tudjuk Önöket értesíteni.
Feltétlenül szükséges, hogy a gyermeket pontosan hozzák el a napköziből. A gyermeknek felettébb kellemetlen,
ha nem időben jönnek érte és várnia kell a szüleire. A késéseket írásban feljegyezzük, és ha ez gyakorivá válik az
iskola vezetését értesítjük. A sorozatos késéseket az iskola kiszámlázza a szülők részére.

5.

Ebéd /Uzsonna

Az Eurest Kft. változatos és egészséges ebédet és uzsonnát biztosít számunkra. A ebédszolgáltatás napi díja: 810,- Ft.
Az uzsonnaszolgáltatás napi díja 243,- Ft. A befizetéséről további információt találhatnak az iskola honlapján.

