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Házirend 

A Házirendünket az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Egységes Gyógypedagógiai, 

Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény (ÉFOÉSZ EGYMI)  4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4. 

OM.: 200 445 és annak minden telephelyére  

� 4244 Újfehértó, Böszörményi út 42,  

� 4911 Nábrád, Árpád út 40. 

� 4400 Nyíregyháza, Koszorú út 10. 

� 4461 Jármi, Kossuth út 61  

 való belépéssel mindenki magára vonatkozóan érvényesnek fogadja el. 

Mindenki saját felelősségére látogatja a Fejlesztőközpontot és használja a berendezéseket, játékokat. 

Beteg, lázas, hasmenéses, hányós, illetve még lábadozó gyermek a többi gyermek egészségének 

megőrzése érdekében a Fejlesztőközpontot nem látogathatja. A Fejlesztőközpontba gyógyszert, 

beleértve az orrcseppet, szemcseppet, kenőcsöket, nem szabad behozni. A gyermekkel foglalkozó 

szakember gyógyszert a gyermekeknek nem adhatnak be. Ha a megőrzés alatt észlelünk betegséget, 

lázat, illetve baleset történik, a szülőket azonnal értesítjük. 

Fejlesztő foglalkozásaink adott, személyre szabott tematikára épülnek a korai fejlesztéstől egészen az 

iskolára történő előkészítésig, iskolások fejlesztéséig, melyben a rendszeresség nagyon fontos 

szerepet játszik. Kérjük a kedves szülőket, hogy minden alkalommal a pedagógusokkal,  egyeztessék a 

időpontokat, hogy biztosítani tudjuk gyermekük számára a szabad férőhelyet az új jelentkezőkkel 

szemben. 

Abban az esetben, ha valaki bejelentkezik a foglalkozásra, de nem tud azon részt venni és azt nem 

jelzi a foglalkozás megkezdése előtt legalább 3 órával, a foglalkozást megtartottnak tekintjük. 

A Fejlesztőközpontunkban dolgozó szakembereink minden alkalommal azon munkálkodnak, hogy az 

ide érkező gyermekek készségeit, képességeit a lehető legmagasabb szinten és a leghatékonyabban 

fejleszthessék. Ehhez elengedhetetlenül szükség van a közös együttműködésre. Kérjük azokat a 

szülőket, akik a gyermekkel együtt vesznek részt a foglalkozáson, hogy pedagógusunk irányításával 

aktívan segítsék gyermeküket, hogy a feladatokat a leghatékonyabban tudják elvégezni. 

A foglalkozások időtartama 30 és 45 percig tartanak. Kérjük a kedves kísérőket, hogy a 

foglalkozásokra pontosan érkezzenek, hogy azokat időben el tudjuk kezdeni. 

/Logopédia, gyógytorna-30 perc;    az egyéni fejlesztés gyermek terhelhetőségének 

figyelembevételével 30 vagy 45 perc lehet/ 

Kérjük, a foglalkozások alatt a mobiltelefonokat lenémítani, hogy a gyermekek figyelmét illetve az óra 

menetét ne zavarhassa meg. 
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A foglalkozások előtt közvetlenül és a foglalkozás alatt kérjük, a gyermek ne egyen vagy igyon, mert 

vannak olyan egyensúly, mozgásfejlesztő feladatok, játékok melynél hányáshoz vezethet. 

A Fejlesztőközpont egész épületében tilos a dohányzás. 

A szülőknek a nyitvatartási időn belül (Hétfőtől - Péntekig 8.00-16.30-ig), gondoskodniuk kell 

gyermekük hazaviteléről, akadályoztatás esetén értesíteniük kell a személyzetet. 

Higiéniai okokból, és a különböző fertőzések elkerülése érdekében tilos étel, ital, rágógumi 

fogyasztása a játszóterületen.. 

A Fejlesztőközpontban van pelenkázó helyiség, amit felszereltünk a pelenkázáshoz szükséges összes 

kellékkel, eszközökkel. 

Elsősegélydoboz a személyzeti mosdóban található 

A személyzeti helyiségekbe idegeneknek, gyermekeknek belépni tilos! 

Minden Látogató a Fejlesztőközpontba való beiratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a 

Fejlesztőközpontban és Játszóházban készült fotókat, videókat, melyen ő is szerepelhet, a 

Fejlesztőközpont dokumentációs és promóciós célra felhasználja. Nyilatkozattal rendelkezhet ennek 

tiltásáról. 

A Fejlesztőközpont csapatának utasításait minden esetben követni kell, és be kell tartani. Durva 

házirendsértés esetén, ill. a nem ide való viselkedésű személy kitiltható a Fejlesztőközpontból. 

Kérjük, hogy a gyermekek ékszereket, drágább ruhákat, értékesebb otthoni játékokat ne hozzanak 

be. Az intézménybe hagyott, illetve hozott tárgyakért és az ezekkel okozott balesetekért nem 

vállalunk felelősséget! A gyermek életkorához és a fejlesztőközpont kultúrájához nem illeszkedő 

tárgyakat, szúró, vágó, agresszivitást sugalló, fegyverszerű, ijesztő játékszereket, tárgyakat nem 

szabad behozni. 

A gyermeket csak a szülő, nagyszülő, illetve az átvételkor felelősséget vállalt személy viheti el. Ha a 

gyermeket más személy viszi el, a szülőtől erről olyan írásos nyilatkozatot kérünk, amelyben 

felelősséget vállal. A nyilatkozatban szerepelnie kell az illető személyi igazolvány számának, nevének, 

címének. 

A játékokat szándékosan rongálók anyagi felelőséggel tartoznak az okozott kárért. 

Minden játékot, valamint más berendezési tárgyat kérjük, hogy rendeltetésszerűen használjanak. Ha 

esetleges meghibásodásokat, káresetet észlelnek, kérjük, jelezzék munkatársainknak. 

Bármilyen problémát észlelnek, vagy tapasztalnak, kérjük, hogy azonnal jelezzék a Fejlesztőközpont 

dolgozóinak. Javaslataikat, tanácsaikat bármikor szívesen fogadjuk. 
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Köszönjük, hogy szabályaink betartásával hozzájárulnak a gyermekek biztonságához, és segítik 

munkánkat! 

Nyíregyháza, 2017. 08.29.                                                                                     Braun Mária 

                                                                                                                                   intézményvezető    

Legitimációs záradék:  

Az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület elnöksége 2017. augusztus 28.-án 15/2017 

elnökségi határozattal jóváhagyta.                  

Dr Szabó Béláné                                                                                                                                               

elnök         


