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• Ki napközis? 
 
Napközis az a tanuló, aki a délelőtti tanítási időszak végeztével az iskolában marad. 
A napköziből való távolmaradást a szülő a tanév elején írásban kérvényezheti az iskola 
igazgatójától. 
 

• Meddig tart a napközi? 
 
A csoportonkénti foglalkozás a délelőtti tanítás befejezésétől 16 óráig tart.  
Rossz idő esetén 16 órától 16:30-ig vagy a saját termükben, vagy a földszinti zsibongóban 
vannak a gyerekek. Jó időben az udvaron tartózkodnak. 
Összevont csoport működik 16:30 - 17 óra között, az időjárástól függően az udvaron vagy a 
földszinti zsibongóban. 
 

• Milyen napirend szerint működik a napközi? 
 
Tanítás után a délutános nevelő átveszi a gyerekeket az osztálytanítótól. 
Ezt követően megebédelnek az ebédelési rend beosztása szerint. 
A tanulási idő előtt a napközis tanító szabadidős foglalkozást, játékot szervez.  A 
foglalkozások, játékok színtere az osztályterem, vagy az udvar. 
 
Törekszünk arra, hogy kellő mértékű (legalább 60 perc) szabadidőt biztosítsunk a tanulóknak 
a délelőtti és délutáni tanulás között, amit lehetőleg a szabad levegőn töltünk. A szabadidő 
akkor szabad, ha a gyermek maga döntheti el, hogy mit szeretne csinálni, mivel szeretne 
játszani.  A pedagógus csak kezdeményez, ötleteket ad, de nem szabályozza be a tanulókat. 

A délutáni védett tanulási idő 14:45-15:45-ig tart. Ez idő alatt a csoport munkáját senki sem 
zavarhatja meg. A gyereket a szülő a tanulás megkezdése előtt vagy a tanulás befejezésével 
viheti el. Rendkívüli esetekben a délutános tanítóval történt előzetes egyeztetés alapján ettől 
a szabálytól el lehet térni. 

• Hogyan zajlik a tanulás a napköziben?  

A napközis nevelők az osztálytanítóval szorosan együttműködve végzik munkájukat. Cél, a 
tanító által előírt házi feladat önálló elkészítése. A gyerekek a közös előkészületek után 
csendes, önálló tanulással végzik a feladatokat. Ha szükséges, segítséget kapnak a napközis 
tanítótól. A nevelő a házi feladatok elkészültét ellenőrzi és láttamozza. Hibás feladatmegoldás 
esetén, annak javítására kéri a tanulót. Minőségi ellenőrzésre, javításra alkalmanként kerül 
sor.  



 Mikor, hogyan lehet elmenni a napköziből? 

A tanuló a napköziből csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. 
Kérését írásban az üzenő füzetben jelzi, tudomásul vételét a nevelő aláírásával igazolja. 
Tanév elején (szeptemberben) a szülő jelzi a tanuló rendszeres délutáni iskolai vagy iskolán 
kívüli elfoglaltságait. Ebben az időben eltávozása engedélyezett. 
A tanév során a tanuló napirendjében bekövetkezett változásokat a szülőnek írásban kell 
jeleznie a napközis tanítónak. 
A tanulónak távozáskor kötelessége elköszönni a tanítótól, illetve az ügyeletes nevelőtől. 
 
Ha a tanuló a tanulási idő alatt nem fejezi be a házi feladatát, a tanulónak és a szülőnek 
kötelessége a hiányzó feladatot pótolni. A napközis tanító az üzenő füzeten keresztül, vagy 
személyesen tájékoztatja a szülőt a hiányosságról. 
 
Ha a tanuló különórája a tanulási időre esik, vagy egyéb okból nem vesz részt az önálló 
tanuláson, a házi feladat elkészülte a tanuló kötelessége, illetve a szülő felelőssége.  A házi 
feladat felírását, bejelölését 1-2. osztályban a nevelő még ellenőrzi a gyerek távozása előtt.  
 
 

• Milyen szabályok vannak a napköziben? 
 
A napközis tanuló csak a délutános nevelője tudtával tartózkodhat az iskola különböző 
helyiségeiben (könyvtár, tornaterem, más tanterem) 
Az otthonról behozott játékokért, tárgyakért a délutános nevelő nem vállal felelősséget. 
A tanuló saját felelősségére hozhat be mobiltelefont a napközibe, s csak a napközis 
foglalkozás végén kapcsolhatja azt be. 
A tanórák illetve foglalkozások védelme érdekében az udvaron, a tantermekben, valamint az 
iskola egyéb helyiségeiben szülők nem várakozhatnak. 
A szülő, attól a pillanattól kezdve, hogy átveszi gyermekét a nevelőtől, maga felel érte. 
  
 

• Milyen egyéb tevékenységek vannak a napköziben? 
 
A délutáni szabadidőben vannak a különböző szakkörök, sportfoglalkozások, zeneiskolai 
szolfézs- és hangszeres órák. 
Ebben az idősávban a napközis tanítók változatos kézműves-, kulturális programokat, 
szabadtéri- és tantermi játékfoglalkozásokat szerveznek a gyerekek számára. Az adott 
évszaknak, évfordulónak, jeles napnak, ünnepnapnak megfelelő foglalkozásokon 
ajándékokat, más munkákat készítenek. 
 

 Milyen hagyományok működnek a napköziben? 
 
A legnépszerűbb, hagyományosan napközis tevékenységeink:  
- tantermi és iskolai dekorációk készítése folyamatosan, az adott évszaknak, ünnepnek, 

évfordulónak, jeles napnak, rendezvénynek megfelelően 
- mikulásköszöntő 
- karácsonyváró kézműves foglalkozás 



- osztálykarácsony 
- farsangi játékok 
- gyermeknapi programok 
- az iskola falain kívül megvalósuló osztályprogramok, mint színház-, mozilátogatás, 
könyvtári, múzeumi foglalkozások, séták, kirándulások 
 


