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A Kaposfői Tanoda Házirendje
1. A tanoda munkatársai pedagógusok, mentorok, segítők elkötelezettek abban, hogy a diákok
sikeresek legyenek a tanulásban, s részükre változatos szabadidős és közösségépítő programokat
szervezzenek.
2. A Tanoda hétköznapokon (hétfőtől péntekig) 12.00-17.30 óráig tart nyitva. Az ettől eltérő
nyitva tartásról a tanoda szakmai vezetője hozhat döntést, amelyről mind a gyerekeket, mind a
szülőket köteles a tanoda tájékoztatni (pl. egyéb szabadidős programok, képzések, rendkívüli
események stb.)
A nyitvatartási időben igénybe vehető szolgáltatások köre:
 egyéni és kiscsoportos tanulmányi segítség
 szakkörök, klubok
 sport és szabadidős programok
 kirándulások, táborok
A fogadóórák rendje:
- Galambosné Gyuricsán Andrea – mentor: minden hónap 1. hétfő, 1600 - 1730
- Tátrai Tamás – mentor: minden hónap 2. hétfő, 1600 - 1730
- Visnyei Gábor – mentor: minden hónap 3. hétfő, 1600 - 1730
3. A tanoda programjai a gyermekek szülei számára nyitottak, ők bármikor bejöhetnek és
tájékozódhatnak az itt folyó munkáról, részt vehetnek a tanoda által számukra szervezett
programokon.
4. A Tanoda önkéntes alapon működik. A tanodába való bekerülés jelentkezés alapján történik. A
jelentkezés feltétele az ún. jelentkezési lap (1. számú melléklet) kitöltése melyet a szülőnek kell
aláírnia. Az elfogadott jelentkezést követi a tanodaszerződés (2. számú melléklet) megkötése, a
szerződést a jelentkező mellett a szülő, valamint tanoda vezetője vagy munkatársa is aláírja.
5. A Tanodában egyéni tanulási program szerint, ill. kiscsoportos fejlesztés keretei között folyik
a munka. A személyre szabott szolgáltatás meghatározása a szakmai vezetővel és az ott dolgozó
pedagógusokkal, mentorokkal közösen történik. A személyre szabott szolgáltatások köre félévente
változhat tanulmányi eredmény, ill. egyéb felmerülő igények alapján. A személyre szabott
szolgáltatások kialakítása a gyermekekkel közösen történik.
6. Az egyéni és kiscsoportos órákról történő távolmaradást, kirándulásokon való részvétel
elmulasztását előre kell jelezni. A hiányzásokat orvosi igazolással, ill. szülő által előzetesen legkésőbb egy nappal előtte - írásbeli vagy a munkatársak felé szóbeli kérelemmel kell igazolni
oly módon, hogy lehetőség legyen más gyermek számára a szolgáltatást felajánlani. A vállalt
kötelezettségek igazolatlan elmulasztása a tanoda által nyújtott szolgáltatások csökkentését, végső
soron a szerződés felbontását, a tanodai tagság megszűnését vonhatja maga után
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7. A kirándulásokon és a táborokban való részvételre külön szabályrendszer vonatkozik, melyről a
programot megelőzően írásban illetve személyesen (családlátogatás alkalmával) értesítjük a
szülőt.
Alapvető viselkedési szabályok:





A dohányzás és alkohol-, kábítószer-, és energiaital fogyasztás a tanoda egész területén tilos!
Alkohol, vagy kábítószer hatása alatt lévő gyermek nem vehet részt a tanodai programokon
és a Tanoda területén sem tartózkodhat!
Verekedés, szándékos rongálás, trágár beszéd, szerencsejáték és videofelvétel készítése a
Tanodában és bármely tanodás programon tilos!
Szándékos rongálás esetén az okozott kárt meg kell téríteni.

A gyermekek kötelességei és lehetőségei:










A gyermekek kötelesek betartani a magatartásra vonatkozó szabályokat!
Kötelesek a házi feladatot elvégezni, ill. készülni a következő napra (számonkérésre)!
Kötelesek az előre egyeztetett foglalkozásokon megjelenni!
Kötelesek a programokon való részvételüket aláírásukkal igazolni.
Lehetőségük van, hogy segítséget kapjanak a tanórákra való felkészüléshez, házi feladatok
elvégzéséhez.
Lehetőségük van igénybe venni egyéni foglalkozást.
Lehetőségük van igénybe venni a Tanodában található sport-, és játékeszközöket.
A Tanoda lehetőséget nyújt a gyermekek egyéni készségeinek, önismeretének, önállóságának, és
társas kapcsolatainak fejlesztéséhez, képességeinek kibontakoztatásához. (klubok, zenei-,színház
nevelési-, képzőművészeti-, mozgásfejlesztés, stb.)
Lehetőségük van közösségi, szabadidős programokon való részvételre.

Kaposfő, 2014. augusztus 27.
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