
                                                                                                                                                                       

 

                         ÓVODAI HÁZIREND  

Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.V. 

1. Kérjük, hogy lehetőleg rendszeresen hozzátok a gyerekeket a foglalkozásokra, mert 
színvonalas és eredményes munkát csak így tudunk végezni! 

     
2. Megköszönjük, ha hiányzás esetén előre értesítitek a csoportvezetőket! A csoportvezetők 

elérhetősége megtekinthető internetoldalunkon. www.lingua-hungarica.de 
 

3. Csak a szülőtől (hozzátartozótól) személyesen átvett gyerekekért tudunk felelősséget vállalni! 
Amennyiben nem a szülők fogják elhozni a gyereket az óvodából, akkor kérjük, hogy 
tudassátok azt velünk írásban. 

 
4. A foglalkozások előtt és után, valamint rendezvények, projektek alkalmával a szülők felelnek  

               gyermekükért! 
 

5. Kérjük, hogy a gyerekekkel időben érjetek oda  a foglalkozások kezdetére, mert  pontosan 
kezdünk! Számoljatok a kb. 5 perces átöltözéssel is! Ruhák  tárolására  a folyosó padján kívül 
az étkezőben lévő legszélső kisasztalt is használhatjátok.  

 
6. Az óvodában házicipőt használunk! 

 
7. Kérjük, hogy tízórait (enni- és innivalót) hozzanak a gyerekek magukkal!                       

                                                      (Lehetőleg egészségeset, ne csak édesség legyen a batyuban.) 
 

8. A tízórais táskákat, hátizsákokat mindenki vigye magával abba a terembe, ahol kezd! 
 

9. Játékokat lehetőleg ne hozzanak a gyerekek, mert elveszhet, tönkre mehet, ezekért   
               felelősséget vállalni nem tudunk. 
 

10. Bármilyen betegsége (ételérzékenység, allergia, asztma,epilepszia  stb.) van gyermeketeknek, 
vagy ha valamilyen kezelésben részesül, akkor kérjük, hogy mondjátok el az óvőnőnek. 

 
11. Kérjük, hogy szombaton délelőttönként legyetek mobilon elérhetőek, mert ez hirtelen    

               betegség vagy baleset esetén nagyon fontos lehet! 
 

12.  Adataitok változásáról (lakcím, E-Mail, telefonszám) szíveskedjetek értesíteni bennünket! 
 

13. Szombatonként az óvoda felső szintje nem áll rendelkezésünkre, kérjük, hogy ott ne 
tartózkodjatok. Az óvoda épületében szombat délelőttönként több teremben, sőt az 
előtérben is foglalkozások folynak, ezért kérjük a várakozó szülőket, hogy hangos beszéddel 
ne zavarjanak, ha lehet, akkor tegyék teljes egészében szabaddá a gyerekeknek az óvoda   

               épületét. 
 

14. Amennyiben a szülők kivételesen  az előtérben várakoznának, akkor kérjük, hogy  távozáskor 
mindent úgy hagyjanak ott, ahogy azt előtte találták. (Ha a székek az asztalokon voltak, akkor 
azt vissza  kell tenni, morzsákat eltakarítani, asztalokat letörölni, a poharakat elmosni…) 
 

15. Az óvodai termekre nagyon kell vigyáznunk, ugyanúgy kell visszarendeznünk, ahogy reggel   
találtuk őket. Ha valami véletlen tönkremenne, akkor kérjük, hogy jelezzétek az óvónőknek, 
azért hogy meg tudjuk téríteni az óvodának a kárt és ne az legyen a vége, hogy nem 
hosszabbítják meg a bérleti szerződésünket.  

        
              Együttműködéseteket és segítségeteket előre is köszönjük! A Lingua Hungarica óvodai csapata 

 


