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Házirend hatálya: 

A házirend kiterjed az óvodába járó gyermekekre, a gyermekek szüleire, az óvoda dolgozóira, 

az intézménybe látogató személyekre az intézmény területén, valamint az intézmény által 

szervezett külső rendezvényekre. 

 

Az óvoda törvényben meghatározott feladatai 

-     ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi,értelmi,érzelmi erkölcsi                                                                          

fejlődéséért; 

- az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért; 

- az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek        

kibontakoztatásában együttműködik a szülővel; 

- az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével 

együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját. 

 

Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik és- ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik- tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a 

gyermek a hatodik életévét betölti. 

 

A szülő kérésére a gyermek augusztus 31.-e után további óvodai nevelésben vehet részt, ha az 

óvoda nevelőtestülete ( a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatára ) azzal egyetért. 

 

A gyermek ötödik évének betöltésétől kezdve, óvodai nevelés keretében folyó, iskolai 

életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni. 

 

A gyermek abban az évben amelynek augusztus 31-ig 3. életévét betöltötte a nevelési év 

kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

 

A gyermek jogai 

 

A gyermekek joga, hogy a nevelési - oktatási intézményben biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás 

beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki. 

 

A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet 

kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi 

fenyítésnek. 

 

A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, 

oktatásban részesüljön. 

 

A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát 

az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e 

jogainak érvényesítésében. 

 

A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, 
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pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.  

 

 

 

A gyermek joga, hogy a nevelési – oktatási intézményben családja anyagi helyzetétől függően 

( jogszabályban meghatározott esetekben, kérelmére) térítésmentesen vagy kedvezményes 

étkezésben részesüljön. 

 

A gyermek kötelessége 

 

Az óvodai eszközöket rendeltetésszerűen használják és azokra vigyáznak. 

 

 

Az óvodánk nyitva tartása 

 

 Hétfőtől péntekig 6.30-17.00 óráig tart nyitva 

 

 

A munkarend változása miatt az óvoda nyitvatartási rendje változhat, ilyen esetben előre 

tájékoztatjuk a szülőket. 

 

Az óvoda nyári nyitva tartásáról legkésőbb február 28-ig az intézmény értesíti a szülőket. 

 

 

A gyermekek érkezési és eltávozási rendje 

 

Kérjük, hogy az ebéd után hazamenő gyerekeket 12.30-13-ig szíveskedjenek elvinni, az itt 

alvók nyugalma érdekében. A bejárati ajtót 9.30-kor zárjuk- 12.45- 14.30 között csengetéssel 

kérjük ne zavarják az itt alvók nyugalmát. 

 

 

A gyermekek az óvodába csak szülő ( törvényes képviselő) kíséretében érkezhetnek, 

távozhatnak. A törvényes képviselő, szülő írásbeli nyilatkozatára akkor van szükség, ha a 

gyermeket kiskorú viszi haza. 

 

Érkezéskor kérjük a szülőket, hogy gyermeküket a csoportszoba ajtajáig kísérjék, hogy az 

óvónő átvehesse a gyermek felügyeletét. 

 

Távozáskor minden esetben a gyermek köszönjön el az óvónőtől ezzel jelezve távozását. 

Ha a szülő megérkezett a gyermekért és átvette őt az óvónőtől, a továbbiakban a gyermek 

biztonságáért a szülő a felelős.  

 

Az óvodában felejtett gyermekeknek, az óvoda zárását követően egy órán át, tehát 18.00 óráig 

 óvónői felügyelet biztosítunk. Amennyiben ez idő alatt a gyermek hozzátartozói közül senkit  

sem tudunk elérni, úgy a rendőrség segítségét kérjük a gyermek további elhelyezéséhez. 

 

 

Távolmaradás igazolása 

A hiányzást három napig igazoltnak tekintjük, ha a szülő előzetesen bejelenti az óvónőnek. 

Nem szükséges orvosi igazolás, ha a gyermek szabadság miatt hiányzik. Ebben az esetben a 
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szülő köteles írásban igazolni a távolmaradást. 

 

A beteg gyermek nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése 

szerint a gyermek beteg, gondoskodik az elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül 

értesíteni kell a gyermek szüleit.  Azt, hogy a gyermek ismét egészséges, orvosnak kell 

igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a távollét pontos időtartamát. 

A gyermek betegsége, vagy annak gyanúja esetén a közösség érdekében felelősségteljes 

szülői magatartást várunk. Kérjük, orvosi javaslatra hozzanak döntést a gyermek egészségi 

állapotával kapcsolatban. 

Az óvónő által napközben bármilyen betegség tünet ( láz, hasmenés, hányás ) miatt 

hazaküldött gyermeket másnap az óvónő kizárólag orvosi igazolás ellenében veheti be a 

közösségbe. 

 

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. A lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt 

álló gyermeket nem tudunk bevenni az óvodába.  

Fertőző megbetegedés esetén a szülőknek azonnal értesíteni kell az óvodát, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtehessük.  

 

 

Abban az esetben, ha a gyermek 7 napnál többet igazolatlanul mulaszt, az óvoda vezetője 

írásban hívja fel a szülő figyelmét az esetleges következményekre. 

 

 

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tudnivalók 

 

A szülő kötelessége, hogy gyermeke étkezési térítési díját a kiírt rend szerint befizesse. Abban 

az esetben, ha 2 havi térítési díj nem kerül kiegyenlítésre, az jegyzői kitiltást von maga után.  

 

 Hiányzás esetén a napi étkezés lemondható 7.30-ig a 442-200 vagy 

70/334-38-88  telefonszám 

 

A gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk. A tízórai és az uzsonna 

folyamatosan, az ebéd 12.00-12.30 óráig történik. 

 

A születésnapi kínálásokhoz a szülői értekezleten javaslatot teszünk az ÁNTSZ útmutatásai 

szerint. 

 

Nem tartjuk jónak, ha a gyermekek az óvoda területén otthonról hozott édességet és egyéb 

élelmiszert fogyasztanak, mert ez a többi gyermekkel szemben nem etikus. 

 

A gyermekek ruházata 

 

Javasoljuk, hogy a gyermekek ruházatát a praktikusság, kényelem és a tisztaság jellemezze.  

 

Kérjük,hogy átöltöztetéshez mindig legyen tartalék ruha. Továbbá kinti-benti öltözék és 

váltócipő. 

Nem javasoljuk értékes arany ékszerek hordását az óvodában. Ezek esetleges elvesztése 

esetén felelősséget nem tudunk vállalni. 
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Az óvoda óvó-védő előírásai 

 

Az óvoda gondoskodik a rábízott gyermekekről, a nevelés-oktatás egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséről.  

 

Kérjük, hogy a gyerekekkel kapcsolatban, illetve magánjellegű beszélgetésekkel az óvónőt 

munkája közben hosszabb-rövidebb időre ne vonják el a gyermekcsoportoktól, mert ez 

balesetet idézhet elő és zavarhatják a nevelés-oktatás folyamatát. 

 

Behozott játékokért és tárgyakért nem tudunk felelősséget vállalni. A gyermekek abban az 

esetben hozhatnak be csoportszobába játékot vagy egyéb tárgyat, ha az megosztja társaival. 

Ha ezt nem szeretnék, akkor ki kell vinniük a szekrényeikbe. 

 

A gyermekek életkorának megfelelően ismertetjük egészségük és testi épségük védelmére 

vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformákat. 

 

A gyermekről információt csak óvodapedagógus adhat. 

 

Az adatokban történő változást kérjük, jelezzék azonnal. 

 

A gyermekek egészségügyi szűrését folyamatosan az óvoda orvosa végzi. Az orvos által 

kiszűrt rendellenességek tisztázására megfelelő szakrendelésre, a beutaló alapján a szülőnek 

kell a gyermekét elvinnie. 

 

Ha a gyermekeket utazással járó kirándulásra, vagy más programokra visszük, előzetesen 

írásban kérjük a szülők beleegyező nyilatkozatát. 

 

A délutáni játékidőben kérjük a szülőket, hogy a lehető legrövidebb időt töltsenek az udvaron, 

mert huzamos jelenlétükkel veszélyeztetik azon óvodások biztonságát, akik még az óvodában 

az óvónők felügyeletére vannak bízva. Az udvari eszközök használatának szabályait kérjük 

betartani, ha gyermekével az udvaron tartózkodik. 

 

A gyermekek védelmének érdekében a bejárati ajtót biztonságos magasságban tolózárral 

szereltük fel. Ki-és bemenet alkalmával, kérjük győződjenek meg a kapu,ajtó gondos 

bezárásáról. A gyermeket ne a kapunk keresztül emeljék ki. 

Az esetleges balesetek elkerülése érdekében kérjük, hogy a gyerekeket ne ültessék fel az 

öltözőszekrény tetejére. 

Az óvoda felnőtt mosdóját közegészségügyi okok miatt csak az óvoda dolgozói használhatják. 

 

 

A gyermek jutalmazási, és fegyelmezési elvei: 

 
Óvodai nevelésünk során a pozitív megerősítésre törekszünk, amelyek: 

- az arányosság elve ( a cselekvés mértékével legyen arányos ) 

- értelmezés elve ( a tett és a következménye közötti összefüggés értelmezése) 

-az időzítés elve (  a tett után közvetlenül ) 

- következetesség elve 

- mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve ( sosem a gyermeket magát minősítjük, hanem a 

viselkedését, erőfeszítését értékeljük) 
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A jutalmazás formái: 

 
-a dicséret különböző módjai ( különböző bíztató metakommunikációs, kommunikációs 

technikák, melyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak) 

- megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás 

-a csoport számára kiemelkedően plusz élmények nyújtása, a csoport kedvelt elfoglaltságának 

biztosítása ( kirándulás, óvodán kívüli játszótérre menés, mesélés, bábozás, stb.) 

 

 

Fegyelmező intézkedések: 

 

Az óvodapedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel ismertetni, elfogadtatni azokat a 

viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a 

közösségi élet és tevékenység szempontjából. 

 

A büntetés lehetséges formái: 

 

-  rosszalló tekintet, figyelmeztetés a szabályra 

- balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása 

- időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből ( max. 5 percre ), illetve az 

adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás. 

 

Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó 

helyzetbe hozza, sérti a személyiségi jogait, emberi méltóságát.  

 

A szülők egyéb jogai és kötelezettségei 

 

A szülők joga, hogy gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres, részletes és érdemi 

tájékoztatást, nevelési tanácsokat, segítséget kapjanak az óvónőktől. Gyermekeikkel 

kapcsolatos információkat saját csoportos óvónőiktől kérhetnek. 

Kérjük a szülőt, hogy segítse elő gyermekének közösségbe való beilleszkedését, az  

intézmény  rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 

Kérjük, óvják és becsültessék meg gyermekeikkel  az óvoda tulajdonát képező eszközöket, 

tárgyakat, a kertet. Ügyeljenek a tisztaságra, és ha lehetőségük engedi, cselekvően támogassák 

az óvodát nevelési feladatainak ellátásában. 

 

A szülők joga, hogy betekinthessen a gyermekének csoportjában folyó pedagógiai munkába, 

de ezt előzetesen a csoportos óvónővel egyeztesse. 

A szülői munkaközösséget a szülők több mint 50%-a választja meg. Ők a gyermekek legalább 

75%-át  érintő kérdések megtárgyalásakor tanácskozási joggal vehetnek részt 

értekezleteinken. A gyermekek nagyobb csoportján az adott  nevelési  év aktuális idejében, az 

adott gyermeklétszám 75%-át értjük. 

 

A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke értelmi, testi érzelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá 

megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, 
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figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését. 

Egyéb szabályok 

 

Az  óvoda  területén  szeszesital fogyasztása és a dohányzás tilos. 

 

Kérjük a szülőket, hogy a csoportszobákba, a fürdőszobákba- nyílt nap és rendezvény 

kivételével-ne menjenek be. 

 

Az óvodák dokumentumainak nyilvánossága 
 

Az óvodák nevelési programját,valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát a szülők 

elolvasásra bármikor elkérhetik.                                                                                                          

A felmerülő kérdésekre előre megbeszélt időpontban az óvoda vezetőjétől kaphatnak választ. 

A házirenddel kapcsolatos szabályok 

 

Nyilvánosságra hozatal formája, módjai: 

Beíratáskor ismertetjük a szülőkkel és a tudomásulvételt aláíratjuk velük. 

 

A megismerhetőség folyamatos biztosítása: 

 

Az épületen belül a bejárati ajtó közelében kifüggesztve található, amelyet bárki bármikor 

elolvashat. 

 

Kérjük Önöket a házirendben foglaltak betartására, hisz ez a gyermekek, szülők, dolgozók 

érdekeit egyaránt szolgálja. Biztonságot, kapaszkodót ad az óvodába lépés pillanatától a 

mindenkit érintő jogok és kötelezettségek rendszerében, s alapja annak, hogy harmonikus, 

toleráns, partneri viszonyban gondoskodhassunk a ránk bízott gyermekekről. 

Házirendünk hatályba lépése után jogszabályként funkcionál, ezért a benne foglaltak be nem 

tartása számon kérhető. 

 

A felülvizsgálat rendje 

 

A házirend rendszeres felülvizsgálatát 2 évente egyszer, augusztus végén végezzük el, illetve 

a jogszabályok módosulása esetén, ha szükséges, módosítjuk. Módosítás után a 

jogszabályoknak megfelelő legitimációs eljárást hajtjuk végre. 

A módosítás eljárási szabályai 

 

Az óvoda vezetője felülvizsgálja, a szükséges módosítások után elkészíti az anyagot, majd a 

szülői közösségtől véleményt kér. 

 

A nevelőtestület javaslatait és a szülői véleményeket figyelembe véve elkészíti a módosított 

házirendet és a nevelőtestület elé terjeszti jóváhagyásra. Jóváhagyás után továbbítja a 

fenntartónak. 
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