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Napközis munka szabályzata
1355 órakor, kérem a napközis csoportvezetőket keressék meg a csoportjukat, ha addig nem voltak
velük, és csengetéskor együtt menjenek a napközis tantermekbe!
Kérem, a mindenkori napközis foglalkozásokon tartsuk be az 1 csoport 1 csoportvezető
kapcsolatot!
A különböző délutáni foglalkozásokra: pl.: szakkör, énekkar, fejlesztő óra küldjük a gyerekeket,
szóljunk nekik, figyelmeztessük őket. A csoportvezetők készítsék el (A/3-as méretben) a gyerekek
délutáni egyéni foglalkozási rendjét! Határidő: a tanév október 01.
A tanítási idő 1400 órakor kezdődik és a délelőtti tanításnak megfelelően 45 percesek, szünetek
15 percesek. A második óra kezdési ideje 1500 óra.
Tanulás után, rossz idő esetén, lehetőség szerint inkább tartózkodjanak a tanteremben és 1555-re
hozzák le a csoportvezetők a csoportjukat az aulai sorakozásra. (Külön Tiszasziget/Újszentiván és
külön Kübekháza buszjáratokhoz.)
Ha nincs, vagy kevés a házi feladat, ne menjünk le az udvarra kicsöngetés előtt vagy a napközis
vezető saját csoportjával legyen együtt lent!
Javaslat: Ha nincs már lecke és gyakorlás, a napközis nevelő csak a saját csoportjával
lehet szervezett formában, az udvar hátsó részében, ha kihozza őket. DE a tanteremben is
lehet a napközis programban tervezettekkel, megfeleltekkel foglalkozni,
pl. kézműves foglalkozás, hajtogatás stb.
Lehetőség szerint használjuk, a hátsó kisudvari játszóteret, de legyen ott a csoportvezető
pedagógus a gyerekekkel.
Aulai szabályok:
Ne engedjük bent a rohangálást, kövön ülést, virágtépkedést, ugráló kötelezést, labdázást!
A délutáni kollégák ne álljanak egymás mellett sem az udvaron, sem a kijáratnál, az aulában sem.
A gyerekek között járkáljanak, foglalkozzanak, beszélgessenek velük!
Kisudvari szabályok:
Jó idő esetén, ha 1545-kor hozzák le a csoportvezetők őket, akkor a kisudvaron hasonló szabályok
vannak:
Ne engedjük a kövön ülést, virágtépkedést, kavics kiszedését, kavicsdobálást a „sziklakertből”, és a
labdázást.
Jó idő esetén, ha 1545-kor lehozzák le őket a csoportvezetők a nagy udvarra (hátsó sportudvar)
kérem, figyeljünk rá, hogy ne üljenek a földre, porba, ne tépkedjék a bokrokat, ne menjenek a
bokrok mögé, a sportpálya körül lévő kerítés hálóját ne rángassák.
Ugyanezek a szabályok a 1445-ös szünetben is.
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Amelyik csoport a fenti időpontokon kívül kint tartózkodik, ott a csoport a saját csoportvezetőjével
együtt legyen, akár foglalkozás, akár szabad program van.
Kérés, lehetőség, időjárás szerint: A szülők a bejárati ajtón kívül várják meg a gyermeküket. 15
órától se legyen járkálás fel a tantermekbe. A pedagógusnak a tantermekben összesített lista alapján
kell küldeni a tanulókat, illetve ha mégis rendkívüli elmenetel lenne, szóljon fel a portás a
hangosításon keresztül, csak a szünet ideje alatt.
Ha szervezett foglalkozás van, akár az udvaron is, a szülő várja meg a kicsöngetést, mint egyébként
délelőtt.

Kérek mindenkit, aki napközizik vagy ebben a munkakörben helyettesít, a fentiek
betartását, betartatását!

Szeged, 2015. november 06.

Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna
igazgató
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