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A napközis program működési szabályzata 

 

I. Általános tudnivalók 

1. Az iskolai napközis program  kiegészítő része a kötelező iskolai programnak, amely biztosítja a házi 

feladatok elvégzéséhez szükséges feltételeket (tárgyi és személyi), valamint kikapcsolódási 

lehetőségeket kínál a szabadban, rossz idő esetén pedig a teremben. Lehetőség van ugyanakkor 

különböző művészeti és kézműves tevékenységek gyakorlására is.  

2. A napközis programban részt vehetnek elemi és általános iskolai tanulók is. 

3. A napközis program a Waldorf Iskola pedagógusainak a közreműködésével valósul meg a Waldorf 

pedagógia elveinek tiszteletben tarásával. 

4. A  program tevékenységeit a Napközi szervező bizottsága állapítja meg, amelyben részt vesznek a 

tanítók és a szülők képviselői is. 

 

II. Beiratkozás, részvétel és visszalépés a programból 

5. A napközis program kiegészítője a kötelező iskolai oktatásnak és választható jellegű. 

6. A programba való beiratkozás egy kérvény kitöltése által törénik a gyermek hivatalos kéviselője által 

(l. 1. Melléklet). A tanulók beiratkozhatnak teljes hétre vagy bizonyos napokra is. 

7. A  jelenléti ívet a napközis tanár naponta vezeti. 

8. Betegség esetén a szülőnek jeleznie kell a hiányzást sms-ben a napközis tanárnak. 

9. Beteg gyermekek nem vehetnek részt a napközis programban. 

10. A programból való visszalépés a gyermek hivatalos képviselője által benyújtott kérés által történik. 

 

III. A  program szerkezete 

11. A napközi programja 12 órától 17 óráig tart, csoportok szerint működik, és a következő tájékoztató 

jellegű órarend szerint alakul: 

Ebéd 

Szabad játék az udvaron/termben 

Mese 

Házi feladatok elkészítése 

Művészeti/kézműves tevékenységek (egyénileg  vagy csoportosan)  
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12. A gyermekeket legkésőbb 17 óráig át kell venni a napközis pedagógustól.  Abban az esetben, ha a 

gyermeket más személy veszi át, értesíteni kell  a délutános pedagógust. 

13. Bizonyos esetekben (például később végző testvér, Leonardo program) igénybe vehető a délutáni 

program 12 és 15 óra között is. 

14. A 2013/2014-es tanévben a következő délutáni csoportok alakulnak: 

R1: román előkészítő osztály 

R2: román első osztály 

R3: román II. osztály 

R4: román III., IV., V., VI. Osztályok 

M: magyar tagozat 

A Waldorf Iskola fenntartja a jogot a csoportok átalakítására, új csoportok létrehozására. A csoportok 

kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkorát és nemzetiségét is. A csoportok összetételét 

kifüggesztjük a napközi hirdetőtábláján.  

A Szabadságra Nevelés Alapítvánnyal való együttműködés keretén belül működik a Leonardo-program, 

ahol a gyermekek hangszeres zenetanítást igényelhetnek. Ezek egyéni alkalmak, a gyermeket a vezető 

tanár veszi át a délutános pedagógustól egy előzetesen rögzített program alapján. 

15. A Mircolix, A.I.M.O.N. és a Gyermekek Palotája, stb. közreműködésével játékok, ökológiai nevelés 

és origami tevékenységekre is sor kerül. Ezeket a programokat október elsejéig véglegesítjük. 

 

IV. A napközi működéséhez szükséges feltételek 

16. A program megfelelő működéséhez szükség van bizonyos tárgyi feltételekre. Ezeket az anyagokat a 

beiratkozási díj összegéből vásároljuk meg, amelyet év elején a szülőknek ki kell fizetniük. 

17. A  napközi működéséhez szükséges anyagi feltételek a szülők adományaiból származnak. Ez az 

összeg fedezi a pedagógusok bérét, a szükséges eszközök és költségek kifizetését.  

18. A napközis program működéséhez szükség van szülői hozzájárulásra is, amely minimum 8 

lej/nap/gyermek, illetve 4 lej testvér esetében. Ha 15 óráig veszik igénybe a napközis programot, akkor a 

díj 4 lej/gyermek. Ezeket az összegeket a hónap 25-31. napjai közt kell kifizetni, a következő hónapra, 

az ebédbefizetésekkel együtt. 

19. A délutáni tevékenységhez szükséges eszközöket a foglalkoztatók határozzák meg. 
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20. A napközis program személyzete Munkaköri leírást ír alá (l. 2. melléklet). 

21. Az anyagi juttatásokat az érvényben lévő törvények alapján az iskola Adminisztratív tanácsa dönti el. 

22. A délutáni tevékenységekben közreműködő alapítványok személyzete egy partnerszerződést ír alá (l. 

3. melléklet) 

 

V. A gyermekek viselkedésére vonatkozó szabályok 

23. A gyermekeknek ismerniük kell ennek a rendszabályzatnak az előírásait, valamint az iskola 

rendszabályzatát. Ennek érdekében az első szülői találkozón megbeszélésre kerül ezen dokumentum, 

valamint a szülők aláírják a napközis program tanulókra vonatkozó szabályzatát. Ez a szabályzat a 

hirdetőtáblán is megjelenik. 

24. A gyermekek okozta anyagi kárt a szülők állják. Ha ezek a kihágások szándékosak és ismétlődő 

jellegűek, a szülők az anyagi kár kétszeresét fizetik ki. 

25. Fegyelmi és viselkedési kihágás esetén a pedagógus értesíti a szülőket, akik megteszik a megfelelő 

lépéseket. 

26. Abban az esetben, ha a gyermek ismételten problémát okoz, a pedagógus megkérheti a szülőket, 

hogy ne hozzák a gyermeket a napközibe bizonyos ideig. 

27. Súlyos kihágások esetén az intézmény fenntartja a jogot, hogy kizárja a gyermeket a napközis 

programból. Ezt a Tanári Konferencia dönti el, amelyben a napközis pedagógusnak és a gyermek 

tanítójának  is részt kell vennie. A döntést jegyzőkönyvbe veszik. 

 

 

 


