A KAZÁRI NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIRENDJE
Óvodánk házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek
óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.
1. A szülő, gyermekek jogai és kötelességei
A szülők jogai:
 A szülőt megilleti a nevelési intézmény szabad megválasztásának joga (vallási,
világnézeti, etnikai hovatartozás szerint)
 Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét,
szervezeti és működési szabályzatát és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról
 Joga, hogy folyamatos (legalább félévente egy alkalommal fogadóóra keretében is)
tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, illetve gyermeke neveléséhez tanácsokat
kapjon.
 Óvodavezetői vagy óvodapedagógusi engedéllyel részt vegyen gyermeke délelőtti
vagy délutáni tevékenységeiben.
 A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülők Óvodai Szervezetének létrehozását,
részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében, mint megválasztó, illetve
megválasztható személy.
 Az óvodai szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok
érvényesülését, a pedagógiai program eredményességét. Megállapításairól
tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót.
 A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az
óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint szülői szervezet
képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Az óvodai
élettel kapcsolatos írásbeli javaslatára az intézmény vezetője, az óvodapedagógus, a
szülői szervezet vezetőségi tagjainak előzetes vizsgálata alapján a megkereséstől
számított 30 napon beül érdemi választ kapjon.
o A gyermek nagyobb közössége alatt értendő:
- egy csoporton belül 50%+1 fő
- óvoda szinten pedig a beírt gyermeklétszám 50%+1 fő
 A sajátos nevelési igényű gyermekének elhelyezésében, illetve a szükséges
feltételek megteremtésében kérheti az óvoda vezetőjének, s szükség esetén
fenntartójának segítségét.
 A szülő joga, hogy alternatív lehetőségek, megszervezését kezdeményezze és
kérheti, hogy gyermeke azon részt vehessen, pl.: hit és vallásoktatásban részesüljön.
 Személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések
meghozatalában. A szülők kötelességei, hogy:
 Gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges feltételekről.  Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába
járását hátrányos helyzetű gyerek esetén hároméves kortól, rendezett körülmények
között élő gyereke esetén ötéves kortól.

 Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja vinni, akkor az új óvoda
igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes
jegyzőt.
 Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a
fejlődésfolyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi
élet szabályainak elsajátítását.  Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével
foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges
tájékoztatást adja meg.  Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát
és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői –
oktatói munka, illetve a gyerekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi
védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeinek számítanak.
A gyermekek jogai hogy:
 A 3 éves kor betöltése után óvodába kerüljenek s ott nyugodt biztonságos
légkörben nevelődjenek.
 Személyiségi jogaikat, cselekvési szabadságukat, a családi élethez és a
magánélethez való jogukat az óvoda tiszteletben tartsa.
 A gyermeknek joga, hogy a nevelési intézményben, biztonságban és egészséges
környezetben nevelődjön.
 Az óvodai élet rendjét: pihenőidő, szabadidő, testmozgás beillesztésével, a játék, az
étkezési lehetőségek biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően
alakítsák ki.
 A gyermek nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek testi fenyítésnek,
zaklatásnak megalázásnak, ide tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása
is.
 A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
 A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és
védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
 A gyermeknek joga, hogy a személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és a
magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, de e jogának gyakorlása nem
korlátozhat másokat saját jogainak érvényesítésében.
 A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő
nevelésben részesüljön, nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelően is, vallási,
világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.
 A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik,
mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell
közvetíteni számára.
 Joga, hogy életkorának, egyéni sajátosságainak megfelelő módszerek szerint
nevelődjön.
 A család világnézeti hovatartozásának megfelelően hit és vallásoktatásban is részt
vehessen.
 A gyermeknek joga van adottságának megfelelő ellátásban részesülni, amennyiben
szükséges pedagógiai szakszolgálat foglalkozásain is részt venni
 Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes
étkezésben részesüljön.

 Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön
 A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda
nem korlátozhatja.
A gyermekek kötelességei:
 Hogy részt vegyenek a napi kötetlen és kötötten szervezett tevékenységekben.
 Hogy óvják saját és társaik testi épségét, egészségét.
 Hogy megtartsák az óvoda helységei és az óvodához tartozó területek használati
rendjét-életkoruknak megfelelően, pedagógus segítségével.
 Hogy megőrizzék, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezeljék az óvodában
használt játékokat, eszközöket, óvják az óvoda létesítményeit, eszközeit.
 Az óvodában lévő eszközöket rendeltetésszerűen használják - felnőtt segítségével
óvják, illetve tartsák is rendben azokat.
 Hogy ne akadályozzák viselkedésükkel a többiek óvodai tevékenységekhez,
fejlődéshez való jogát.
 Hogy az óvoda pedagógusai és alkalmazottai, valamint óvodatársaik alapvető
erkölcsi, emberi értékeit életkoruknak megfelelően tiszteletben tartsák
2. A gyermekek óvodai felvétele, átvétele más óvodákból
Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig,
de legfeljebb nyolcéves korig nevelő intézmény.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai beíratás a felvételi és
előjegyzési naplóba a beíratás időszakában, általában április utolsó hetében zajlik, a
20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§-ban foglaltak szerint. Beiratkozáskor a
szülők bemutatják a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az
elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap
arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
Az óvodába az a gyermek vehető fel, aki harmadik életévét betöltötte. A köznevelési
törvény alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy
ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermekek beíratása, fogadása a második bekezdésben foglaltakon túl az óvodai
nevelési évben folyamatosan történik az előjelentkezés alapján.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni.
 A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5.életév betöltéséig felmentést adhat a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. [Nkt. 8. § (2) bekezdés]
 Öt éves kortól a gyermek, napi négy órában köteles óvodai nevelésben részt venni.
(Öt éves kortól nincs felmentési lehetőség!)

 A mulasztás igazolása minden óvodaköteles gyermekre egyformán kötelező, akit
nem mentettek fel az óvodakötelezettség alól, akár négy órát, akár többet tartózkodik
az óvodában.
2. Óvodánk munkarendje
2.1 AZ ÓVODAI NEVELÉS RENDJE
A nevelési év minden év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-igtart,
amelyen belül a fejlesztési időszak: október 1-től május 31-ig, a nyári életrend június
1-től augusztus 31-ig tart.
A gyermekek napirendje óvodánkban rugalmasan szervezett. Kialakításában alapelv a
gyermekek zavartalan napi életének biztosítása.
A fenntartóval történő előzetes egyeztetéssel és a szülők egyetértésével a nyári
időszakban és a téli szünet ideje alatt az óvoda zárva tart. A nyári zárásról a szülőket
minden év február 15-éig tájékoztatjuk.
A nevelési évben az óvoda 5 nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe, a
jogszabályban meghatározott célra (nevelési értekezletek, tapasztalatcserék,
minőségfejlesztési és továbbképzési feladatok). Erről a szülőt 7 nappal előtte
értesítjük. Az óvodai nevelés nélküli munkanapon – a szülő igénye esetén,
amennyiben a szülők dolgoznak – az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét.
Az óvoda 5 napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel működik. Nyitva tartásunk a
szülők munkarendjéhez alkalmazkodik, heti 50 órában fogadjuk a gyerekeket.
Napi nyitva tartásunk 6.15-től 16.15-ig (10 óra).
A gyermekeket csak szülőknek, vagy általa írásban meghatalmazott személynek
adunk át. A meghatalmazás lehet időszakos, vagy egész évre szóló. Elvált szülők
esetén bírósági végzésnek megfelelően járunk el. A gyermeket csak olyan személynek
adjuk ki, aki teljesen tudatában van viselkedésének, s nem veszélyezteti a gyermek
épségét. Ellenkező esetben más hozzátartozót értesítünk. A gyermek elvitelekor
minden esetben az óvónőnek szólni kell!
Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt
az óvoda működtetése nem lehetséges,
a)az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető a fenntartó
és a megyei kormányhivatal járási hivatala egyidejű értesítése mellett,
b)a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a fenntartó és a járási
hivatal egyidejű értesítése mellett,
c) a megyére kiterjedő veszélyhelyzet esetében a kormányhivatal vezetője az
oktatásért felelős miniszter egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el.
Amennyiben az óvoda csoportszobáiban és tantermeiben a műszaki, működési
feltételek tartós hiánya miatt a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési
napon nem éri el a húsz Celsius-fokot, az intézményvezető a fenntartó és a működtető
egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el, és a rendkívüli szünet

elrendeléséről tájékoztatja a szülőket.
Ez utóbbi esetben a szülők kérésére a gyermekek, tanulók felügyeletéről és
étkeztetésük megszervezéséről a fenntartó gondoskodik.
2.2. A GYERMEKEK ÉRKEZÉSÉNEK ÉS TÁVOZÁSÁNAK RENDJE
Az óvoda teljes nyitva tartásában óvodapedagógus látja el a gyerekek nevelését.
A nevelés eredményessége érdekében a gyermekek legkésőbb 8.30-ig érkezzenek
meg az óvodába. A késést, a szülők telefonon jelenthetik, hogy a csoport számítani
tudjon a gyermekre.
Kérjük Önöket, hogy gyermeküket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át
az óvónőnek. Egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a
csoportszobába, az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem
vállalhat érte!
Az ebéd után haza járó gyermeket 12.40 órától, a délutáni pihenő után pedig 15 órától
vihetik haza.
Délután vagy délben, ha a gyermeket az óvodapedagógus átadta a szülőnek, köteles
gyermekével együtt elhagyni az óvoda területét!
Az intézményben lehetőség szerint napi 8 óránál több idő töltése nem javasolt a
gyerekek számára.
A bejárati kaput érkezéskor és távozáskor a gyermekek biztonsága érdekében
minden érkező és távozó személynek tolózárral kell bezárni.
Az óvodapedagógus felelőssége megszűnik, amikor a gyermeket átadja az őt elvivő
személynek. Az óvodapedagógus felelőssége megszűnik abban az esetben is, ha a
szülő továbbra is indokolatlanul az intézmény területén tartózkodik gyermekével.
2.3.A GYERMEK TÁVOLMARADÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 51§ alapján
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásokról távol marad, a hiányzást igazolni kell.
Minden távolmaradást, késést kérünk bejelenteni az óvodapedagógusnak.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a gyermek – a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint
engedélyt kapott a távolmaradásra. Két hétnél hosszabb távollét esetén ezt előzetesen
írásban kell kérni az óvoda vezetőjétől. Az engedély megadható, amennyiben a
gyermek rendszeresen járt óvodába, és távolmaradása nem veszélyezteti fejlődését.
b) a gyermek beteg volt, és azt a szülő orvosi igazolással igazolja Az igazolást a
gyógyult gyermek közösségbe vitelének első napján kell átadni, de legkésőbb 3
napon belül!
Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással fogadható!
c) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb, alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségeinek eleget tenni.
Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Ha a gyermek a köznevelési törvény 8. § (2) bekezdése alapján részt vesz az óvodai

nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt napnál többet mulaszt, az óvoda
vezetőjének értesítési kötelezettsége van a gyermek tényleges tartózkodási helye
szerint illetékes gyámhatóság, és a járási hivatal felé.
A rendelet 51.§ új 4b bekezdése alapján, amennyiben az óvodaköteles korú gyermek
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda
vezetőjének a mulasztásról tájékoztatni kell az általános szabálysértési hatóságot,
azaz a járási hivatalt.
Az 51. § 4c bekezdése kimondja, hogy amennyiben az óvodaköteles korú gyermek
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda
vezetőjének értesíteni kell a gyámhatóságot, aki elrendeli a nevelési ellátás
szüneteltetését mindaddig, amíg a szülő a gyermek óvodába járását folyamatosan
nem biztosítja.
A szülők szóban vagy telefonon értesítik az óvodát reggel 8 óráig. A be nem jelentett
hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére a szülő nem tarthat igényt. (a hiányzás
első és az azt követő napra)
Hiányzás megszűnése előtt 1 nappal kérjük, hogy a szülők jelezzék a gyermekük
óvodába érkezését az étkezés biztosítása érdekében.
Beteg gyermek az óvodát nem látogathatja!
2.4.ÓVODAI ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE, ÉTKEZTETÉS
A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata,
mely élelmiszerekről ételmintát köteles 48 órán át a hűtőben megőrizni. Az ételminta
elrakása vonatkozik az otthonról, ill. cukrászatból hozott születésnapi édességekre is.
Az óvoda területén a gyermekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott
élelmiszerrel a többi gyerek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is
zavarja. Ezért kérjük a szülőket, ezt kerüljék!
A gyerekek óvodai étkezéséért a jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat
fizet a szülő. A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg.
A befizetés idejéről a szülőket minden hónapban a hirdetőtáblán vagy szóban
tájékoztatjuk.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törv.
151.§ (5) bekezdése alapján ingyenes étkezést kell biztosítani annak az óvodai
nevelésben részesülő gyermek után, aki:
a) Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül – attól a
naptól, amelytől a gyermekvédelmi kedvezményt megállapították számára.
b) Ha a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos (a tartós betegséget a betegségére
szakosodott szakértői és rehabilitációs bizottság állapítja meg)
c) Ha családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
d) Ha családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek (figyelembe vehető az egy
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

18 évnél fiatalabb gyermek, illetve köznevelési intézményben nappali rendszerű
oktatásban, vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű képzésben résztvevő
25 évnél fiatalabb gyermek, valamint – életkortól függetlenül – a tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermek.
e) Ha a gyermek nevelésbe vételét a gyámhatóság elrendelte
f) Ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át.
Ezekben az esetekben a Szülőnek nyilatkozatot kell kitöltenie, melyet büntetőjogi
felelősségének tudatában tehet.
Igazolás benyújtására csak a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról van
szükség. A további esetekben kizárólag a nyilatkozatot kell benyújtani, melyhez
nyomtatványt az óvodában kell kérni.
Az étkezési kedvezmény a nyilatkozat benyújtását követő naptól jár a gyermek
részére.
Orvosi papír igazolása ellenében a tej, liszt, szója, tojás érzékeny gyermekek részére
a megfelelő étkezés megrendeléséről gondoskodunk.
2.5.A GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI és ÓVÓ-VÉDŐ
SZABÁLYOK
Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat!
Beteg, megfázott, lázas, gyógyszert szedő, lábadozó gyermeket az óvodába nem
tudunk fogadni a saját és társai érdekében. Ilyen esetben az óvodapedagógus
kötelessége a gyermek átvételének megtagadása!
Az óvodapedagógus nem adhat be a gyermeknek otthonról hozott gyógyszert, kivéve,
ha a gyermek epilepsziáját, allergiáját a szülő orvosi igazolással támasztja alá.
Az óvodapedagógus teendője baleset vagy napközbeni megbetegedés esetén:
・ baleset esetén a gyereket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport
felügyeletét meg kell oldani. Baleset esetén a gyereket elsősegélyben részesítjük.
Baleset súlyosságától függően orvosi ellátásról gondoskodunk és értesítjük a
szülőt.
・ láz, hányás, hasmenés esetén megkezdjük a láz csillapítását, majd értesítjük a
szülőt, aki intézkedik a gyermek mielőbbi hazaviteléről. Ezután a szülő
gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi
igazolással jöhet ismét a közösségbe.
・ fertőző betegségek (himlők, májgyulladás,tetű) esetén a szülőnek bejelentési
kötelezettsége van. Óvodánk pedig jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást
végez.
A gyermekek életkorának megfelelően ismertetjük az egészségük és testi épségük
védelmére vonatkozó szabályokat, veszélyforrásokat, elvárható magatartásformát,
amit a gyerekeknek be kell tartaniuk. A hatékony együttnevelés érdekében kérjük a
szülőket is, hogy ezeket az alapvető szabályokat mindenkor tartassák be a

gyermekükkel otthon, úton óvodában.
Az edzettség, ellenálló képesség fejlesztését naponként szabad levegőn tartózkodással
is biztosítjuk. Ennek érdekében kérjük a szülőket, hogy a gyermekek öltöztetése
rétegesen, a napi várható időjárásnak, és az udvari játszásnak megfelelően történjen.
A szülők és az óvoda dolgozói együtt figyeljenek a balesetmentes környezet
megóvása érdekében.
2.6 A GYERMEKEK ÓVÁSA ÉS VÉDELME ÉRDEKÉBEN ALKALMAZOTT
ELŐÍRÁSOK, AMELYET A GYERMEKEKNEK MEG KELL TARTANIUK
Az óvodánkba járó gyermekek számára a szokásrendszer kialakításával segítjük,
hogy:
・ óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
・ megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek (udvar,
kertrészek) használati rendjét,
・ megőrizze, az előírásoknak megfelelően kezelje a játékokat, eszközöket, óvja az
óvoda létesítményeit, eszközeit,
・ az óvoda, pedagógusai és alkalmazottai, óvodástársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa.
Az óvodás gyermekek testi épségének védelméért (életkoruknál fogva) az
óvodapedagógusok a felelősek, E felelősségük megköveteli, hogy a gyermekek
számára a balesetet, veszélyt rejtő forrásokat, amelyekkel az óvoda területén, vagy az
óvodán kívüli tevékenységek során találkozhatnak, megismertesse, és a
veszélyhelyzetet, sérülést eredményező tevékenységre, viselkedésre felhívja a
figyelmüket, egyúttal ennek elkerülését biztosítsa, a szokásrendszer betartását
nyomon kövesse és megkövetelje – a gyermekek védelme érdekében.
2.7. A SZEMÉLYES TÁRGYAK OTTHONRÓL VALÓ BEHOZATALÁNAK
SZABÁLYOZÁSA
A gyermekek ruházata elcserélésének megelőzése érdekében javasoljuk a szülőknek
az óvodai jellel való ellátást.
Váltóruháról a szülők jellel ellátva gondoskodnak, azt az öltözőben jellel ellátott a
polcon vagy zsákban helyezzék el.
A mozgásfejlesztéshez tornafelszerelést; a délutáni pihenőhöz hálóruhát, kispárnát;
benti váltócipőnek megfelelően fűzhető vagy kapcsolható lábbelit hozzanak be a
szülők a gyermekeik részére az egészséges és biztonságos mozgás céljából.
Az egészséges életmód kialakítása érdekében kérjük a szülőket, minden gyermek
ápoltan, tiszta ruhában, naponta váltott fehérneműben érkezzenek az óvodába.
Az óvoda területén a reggeli érkezéskor és a délutáni távozáskor mellőzzék a
gyermekek étkeztetését (rágó, cukorka, csoki stb).
Az óvodába otthonról behozható az egész csoport számára gyümölcs, zöldség ill. a
születés nap megünneplésére hozott szörp és sütemény.

A gyermek a délutáni alváshoz használt, megnyugtató kabaláját behozhatja az
óvodába, azonban ezekért felelősséget nem vállalunk.
Az ékszerek könnyen balesetet okozhatnak, könnyen kikapcsolódhatnak,
elveszhetnek; ettől óvni kell a gyerekeket! Ezek elvesztésekor felelősséget nem
vállalunk!
A szülő felelős, hogy gyermeke ne hozzon olyan veszélyes eszközt, mellyel saját és
társai egészségét, testi épségét veszélyeztetheti (szúró, tűzveszélyes eszköz,
gyógyszer, balesetveszélyes tárgy). Kérjük, minden esetben a gyermek zsebeinek
átnézését!
3. Az óvoda biztonságát szolgáló szabályok
Az óvodával jogviszonyban nem állók óvodába tartózkodására az óvodavezető adhat
engedélyt (Pl: az óvoda iránt érdeklődő leendő szülő, állást kereső személy,
ügynökök, árusok)
Szülő a gyermekének csoportjában csak az óvodapedagógus engedélyével léphet be
(váltó cipőben!), tehet látogatást gyermeke megfigyelése céljából, illetve nyílt
napokon. Ezekben az esetekben a szülő az óvodapedagógus instrukciója szerint járhat
el és más gyermekére nem tehet megjegyzést!
Az idegen személy az óvodába lépve köteles kulturáltan, az ott folyó nevelőmunka
zavartalanságát biztosító magatartást tanúsítani. A gyermekekről információt nem
kérhet, és nem kaphat.
A gyerekek által használt helyiségekbe nem léphet be, a vezetőt köteles megkeresni
és jövetele céljáról tájékoztatni.
Szülők a mindennapokban csak az öltözőt használhatják! Mosdóba, konyha területére
nem léphetnek!
Az óvodában semmilyen árusítást nem lehetséges!
Az intézmény területén párt, politikai célú tevékenységet nem folytathat, ilyen irányú
szórólapokat nem terjeszthet.
Az óvoda egész területén tilos a dohányzás! Óvodánkban nemdohányzók
dolgoznak. Minden más személy számára – az óvoda területén kívül, bejárattól 5
méterre dohányozhatnak.
4. A gyermekek értékelésének, jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és
formái
A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik évi két alkalommal, a
gyerekenként vezetett személyiségi naplóban, megfigyeléseik alapján.
Az óvodánk pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása
érdekében előnyben részesítjük a bátorító nevelési elvek alkalmazását-dicséret,
bíztatás, megerősítés, és egyéb verbális, nonverbális megnyilvánulások. Tárgyi
jutalmazás nem alkalmazható!
Fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságból fakadóan mindig a pozitív irányba
ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben a tevékenység
megállítása.

Elkülönítés a csoport területéről, étel, tárgy és szeretetmegvonás nem
alkalmazható!
Az intézkedés mindig a gyermek viselkedésének helytelenítésére irányul, a
pillanatnyi magatartásra és soha nem a gyermekre magára!

5. ZÁRADÉK
A házirend nyilvánosságra hozatala a szülői értekezleten történik, valamint a
hirdetőtáblán megtekinthetik, egy példányát az új szülők már beiratkozáskor
megkapják.
A házirend minden óvodai dolgozóra, az óvodába járó gyerekekre és a szülőkre
egyaránt vonatkozik és kötelező érvényű. A házirend jogforrás, amelynek
megsértése jogsértés!
A házirend módosítása abban az esetben történik, ha a vonatkozó jogszabályokban
változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján vagy a nevelőtestület vagy a
fenntartó erre javaslatot tesz.

Véleményezte
szülői szervezet képviseletében
Elfogadta
nevelőtestület képviseletében
Jóváhagyta
Óvodavezető
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