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Nagybörzsönyi Apróka Óvoda 
 
 

HÁZIRENDJE 
 
 

BEVEZETŐ 
 
 

Kedves szülők! 
 

E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek 

gyakorlatára építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik 

mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe. Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott 

házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek valamint az eredményes 

együttműködés érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! A házirendünkben 

megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az 

intézményelhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint 
 
– a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt 

érvényesek. Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket! 
 

Az óvoda már 40 (év) óta fogadja a gyerekeket sokoldalú, szakképzett óvodapedagógusok 

közreműködésével. Vegyes csoportban, differenciáltan valósulnak meg a foglalkozások. 
 

Jellemző a harmonikus, derűs, családias légkör, amelyben a gyermekek felszabadultan, jól 

érzik magukat. Lehetőség nyílik a szenzibilis, gátlásos, nehezen oldódó gyermek számára is a 

beilleszkedésre, képességei mélyebb kibontakoztatására. 
 

Óvodánk céljai az alábbiak:  

- tradicionális értékek átadása a gyerekeknek a művészetek segítségével,  
- biztonságos tájékozódás kialakítása a gyerekek szűkebb és tágabb környezetében,  
- a gyermekek érdeklődésének felkeltése, illetve kielégítése az óvodai és óvodán 

kívüli tevékenységekkel, programokkal. 

 

Gyermeknevelési módszerünk „titka” az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, 

egyéni fejleszthetőségében keresendő. Mindent megteszünk, hogy a gyermek érdeklő, a 

világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje meg a valódi értékeket, 

tudjon örülni, lelkesedni. 
 

Az óvoda legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes 

körülmények között töltsék óvodás éveiket. a napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy 

egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést és az önfeledt 

játékot. Nevelési munkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből jól kommunikáló, saját 

véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges, az iskolában jó esélyekkel induló gyermekek 

kerüljenek ki. 
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A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, mozgás, a változatos intellektuális 

tevékenységek egyensúlyban legyenek. A változatosságon, sokszínűségen kívül törekszünk a 

gyermekek ideális (saját személyre szabott) terhelésére. Az önfeledt játék is rendkívül fontos 

a gyermek egészséges fejlődéséhez. Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal 

együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben. 
 

Az egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk, ezért lehetőséget adunk a 

megfelelő mennyiségű mozgásra, levegőzésre, kirándulásra, és gondoskodunk a változatos, 

egészséges étrendről. A gyermekek egészségi állapotát háziorvos védőnő segítségével 

rendszeresen ellenőrzi. 
 

Az óvoda felelős a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermek közösség 

kialakításáért és fejlődéséért. Ennek értelmében és szellemében készítettük el a házirendünket. 
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 

A Házirend jogszabályi háttere:  
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  
- 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról 

 

Az intézmény:  

- neve: NAGYBÖRZSÖNYI APRÓKA ÓVODA  
- székhelye: 2634 NAGYBÖRZSÖNY SZÉCHENYI UTCA 27.  
- telefonszáma: 06-27-306-505  
- e-mail: borzsonyovi@lajt.hu  

Az intézmény fenntartója: NAGYBÖRZSÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

- székhelye: 2634 NAGYBÖRZSÖNY RÁKÓCZI ÚT 2.  
- telefonszáma: 06-27-378-025  
- e-mail: pm.nagyborzsony@t-online.hu 

 

A házirend hatálya kiterjed:  

- az intézmény minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára,  
- az intézményekbe felvett gyermekekre,  
- az intézményekbe felvett gyermekek szüleire.  
- az intézményben fakultációt tartó oktatókra  
- intézményi látogatókra.  

A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. 

 

A Házirendet:  
- az óvoda vezetője készíti el,  
- és a nevelőtestület fogadja el. 

 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor szülői munkaközösség egyetértési jogot 

gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, 

vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 
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 ÓVODAI ÉLET RENDJE 

Napirend:  
  

Időpont Tevékenység 

6:30-9:00 óra gyülekező, játék, készségfejlesztés a csoportban 

9:00-9:30 óra tízórai 

9:30-10:30 óra délelőtti foglalkozás (kötött és kötetlen tevékenységek) 

10:30-11:50 óra készülődés az udvarra, ebédig játék a szabadban, ha a lehetőség engedi 

11:50-12:50 óra terítés, ebéd, tisztálkodás, lefekvés 

12:50-14:30 óra délutáni alvás, vagy csendes pihenő 

14:30-16:30 óra uzsonna, délutáni foglalkozás 
 

 

Az óvoda nyitva tartása: 
 

Hétfő- péntek: reggel 6:30-tól- délután 16:30-ig. 
 

A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll:  

1. Szervezett tanulási időszak: szeptember 1.-től május 31.-ig  
2. Nyári időszak: június 1.-től augusztus 31.-ig 

 

Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben öt nap lehet, melynek 

időpontjáról a szülők legalább hét nappal előbb értesülnek. 
 

Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezi. 
 

Az óvoda nyári zárva tartása 4 hét, melynek pontos időpontjáról a szülőket időben 

tájékoztatjuk legkésőbb február 15-ig. 
 

Amíg a gyermek az intézményben tartózkodik, a bejárati ajtókat kulcsra zárni szigorúan tilos, 

tolózárral azonban be kell zárni, hogy a gyermekek az utcára ne jussanak ki. 

 

Óvodai hagyományaink, ünnepeink rendje:  
 

Karácsony zárt körű rendezvény, azonban igény esetén a szülő is részt vehet 
  

Farsang zárt körű rendezvény, azonban igény esetén a szülő is részt vehet 
  

Anyák napja nyílt rendezvény, minden szülőt, nagyszülőt szeretettel várunk 
  

Évzáró nyílt rendezvény, minden szülőt, nagyszülőt szeretettel várunk 
  

Csoportban ünnep: A A szülők igénye szerint 
gyermekek születés  

és névnapja  

   
A rendezvények pontos időpontját az óvoda munkatervében határozzuk meg, ezen 

időpontok a csoportok faliújságjain olvashatóak. 
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GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN 
 

Nevelési alapelv: 
 

Óvodásainkat a tradicionális nevelés alapján a felnőttek és egymás tiszteletére neveljük, arra, 

hogy el tudják fogadni társaik egyéniségének különbözőségét, másságát, ki tudják fejezni 

magukat, de képesek legyenek alkalmazkodni is, az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, 

erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Igyekszünk határozott, ugyanakkor megértő 

gyermekeket nevelni. Kérjük, hogy törekvésünk sikere érdekében, otthon is ezeket az 

alapelveket erősítsék gyermekeikben. 
 

Az óvodába járás szabályai: 
 

Az óvoda a gyermek 3. életévének betöltésétől az iskolába járáshoz szükséges fejlettség 

eléréséig maximum 8 éves korig nevelő intézmény. 
 

Az óvodai nevelés, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében zajlik. 
 

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

életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni. 
 

 

Óvodai elhelyezés, beiratkozás és egyéb tudnivalók: 

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 
 

A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a jelentkezés előtt 

nyilvánosságra hozzuk. 
 

- A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik, a gyermekre 

vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz meg.  
- A gyermek számára lehetőséget biztosítunk ez idő alatt, hogy megismerkedhessen 

óvodánk életével, a gyerekekkel és az óvónőkkel, bekapcsolódhasson 

tevékenységükbe.  
- A szülők számára igyekszünk lehetőséget teremteni óvodánk minél alaposabb 

megismerésére. Ennek egyik formája a „nyitott” foglalkozások tartása, közös 

ünnepségek, játszó idők teremtése. 
 

Minden szülőt partnerének tekinti óvodánk, s kölcsönös őszinteséggel és segítőszándékkal 

mindent elkövetünk óvodánk és benne gyermekeink minél jobb ellátásáért. 
 

A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok: 
 

- szülők személyazonosságát igazoló dokumentumok  
- gyermek születési anyakönyvi kivonata, annak igazolására, hogy betöltötte a harmadik 

életévét,  
- a gyermek lakcím igazoló kártyája,  
- a gyermek TAJ kártyája 
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- a gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat megkapta.  
- -20/2012. számú rendelete szerint az óvodába történő beiratkozáskor be kell mutatni a 

személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 
 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos. A beiratkozás jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé. 
 

A gyermek óvodai ellátásban részesülhet: 

 

- Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettséget.  
- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetben hároméves és annál idősebb 

gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely.  
- Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába 

járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. 

 

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor: 

 

- betöltötte a 3. életévét és szobatiszta. Az óvoda jogszabályban meghatározott eszközei 

nem teszik lehetővé azoknak a kisgyermekeknek az ellátását, akik a beiratkozást 

követő nevelési év kezdetére – szeptember 01. – nem érik el a szobatisztaságot. E 

kritérium hiánya esetén nem tudjuk biztosítani a gyermek óvodai elhelyezését.  
- teljesen egészséges, ill. ezt orvosi igazolással bizonyítja, (kivéve a sajátos nevelési 

igényű gyermekeket)  
- ha minden kötelező oltást megkapott,  
- szükség szerint szakértői véleménnyel rendelkezik.  
- a gyermek átvétele másik óvodából hivatalos átjelentkezés útján történik, amelyek 

nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. 

 

Óvodai elhelyezés megszűnése: 

 

- megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad  
– az írásban megjelölt napon.  

- a gyermeket másik óvoda átvette – az átvétel napján.  
- az óvodai elhelyezés megszűnik, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál 

igazolatlanul többet van távol (10 nap) az óvodai foglalkozásokról, és a szülő kétszeri 

írásos értesítése után sem rendezte a gyermek helyzetét.  
- amennyiben az óvodaköteles korú gyermek (6-7-8 éves) 7 napon túl igazolatlanul 

hiányzik, az óvodavezetőnek törvényes kötelessége a jegyző felé jelenteni.  
- a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a 

naptári évben, amelyben a 6., legkésőbb, amelyben a 7. életévét betölti (augusztus 31-

e utáni időpontban született) tankötelessé válik. 
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- megszűnik az óvodai elhelyezés amennyiben a gyermeket az iskola felvette – a 

nevelési év utolsó napján.  
- megszűnik az óvodai elhelyezés, amennyiben a Szakértői Bizottság a gyermek 

áthelyezéséről döntött. 

 

Kötelező az óvodai ellátás igénybevétele: 

 

- 2014. január 1-től a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 

harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 

óvodai foglalkozáson köteles részt venni.  
- A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a 

gyermekjogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 

képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelés 

fejlesztő nevelésben is teljesíthető. 

 

A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje: 
 

A gyermekeknek a nyitás kezdetétől folyamatosan, de nevelésünk, oktatásunk 

eredményessége érdekében kérjük, 8 óráig hozzák be a gyermeküket. A később érkező 

gyerekek kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe úgy, hogy a megkezdett foglalkozást ne 

zavarják meg. 
 

A gyermekek hazavitele 14:45-től történhet. A gyermek az óvodából a szülőn kívül csak 

írásbeli nyilatkozat esetén adjuk ki. 
 

A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az 

óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása 

mellett teszik: 
 

- Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az 

óvodapedagógusnak, távozáskor pedig szintén az óvodapedagógustól kérjék ki.  
- Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki 

sem.  
- A gyermek kiadása csak szülőnek, vagy előzetesen megbeszélt és a szülő írásos 

engedélye alapján a megbízott személynek lehetséges.  
- A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket 

nagykorú testvérrel vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a 

szülőnek kell átadni az óvónőnek.  
- Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint 

köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét 

szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni.  
- Amennyiben a család önhibáján kívül nem tud a gyermek hazaviteléről a zárás idejéig 

gondoskodni, az óvónő köteles a gyermekkel az intézményben 20 percet várni majd 

felvenni a szülővel a kapcsolatot. Amennyiben a szülő nem elérhető a Családsegítő és 
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Gyermekjóléti Szolgálat vagy a Rendőrség segítségével az otthonába juttatni, - a 

szülőknek, illetékes hozzátartozóknak átadni. 
 

- Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. Az óvodás korú 

gyermekek a teljes nyitva tartás idejében jogosultak az óvodában tartózkodni  
- Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az 

óvónőnek, távozáskor az óvónőtől kérjék ki, ellenkező esetben a szülőnek nyilatkozni 

kell, hogy a gyermeke egyedül jár óvodába, de így az óvónő nem tud felelősséget 

vállalni a gyermek biztonságáért, az óvodán kívül. 
 

Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az idejüket tiszteljék azzal is, ha 

megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyére téve, elköszönjenek társaikról, óvónőjüktől 

és ne várakoztassák szüleiket. Nem mindig könnyű a gyermeki játék utáni vággyal szemben, 

de kérjük, ne engedjék vissza gyermeküket az öltözőből semmilyen indokkal. Későbbi nem 

kívánatos szokást előzhetünk meg következetességünkkel. 
 

Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban- az óvodai élet zavartalansága érdekében- kérjük, 

ne tartózkodjanak testvérek, illetve szülők. Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret 

adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben az 

óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul ellássa. A 

napi foglalkozás 10:30 óráig tart, utána kommunikációs és szabad játékok, egyéni 

fejlesztések, majd a foglalkozási eszközök rendbetétele a tennivaló. 
 

A foglalkozások idején, illetve pihenő időben ne zavarjuk az óvodásokat. 
 

Késés, hiányzás: 
 

A gyerekek nyitvatartási idő (hétfőtől- péntekig 16 óra) után is szakszerű felügyeletben 

részesülnek. 

Kérjük a szülőket igyekezzenek a késést elkerülni. 
 

Ha mégis késnének, kérjük a kedves szülőket, hogy telefonon jelezzenek, hogy a csoport 

számítani tudjon a gyermekre. 
 
Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni.  

- Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.  
- Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi 

gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek 

szüleit.  
- Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, 

orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időszakát is.  
-  Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A 

mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelenti az óvoda felé, hogy 

gyermekét nem viszi óvodába. Ha a szülő a gyermeke távolmaradását nem igazolja, 

akkor a mulasztás igazolatlan. Amennyiben a gyermek egy nevelési évben 10 napot 

mulaszt igazolatlanul, ebben az esetben értesíteni kell a gyermek tényleges 

tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot és az 

általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt. A mulasztást igazoltnak kell 

tekinteni, ha-a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el 

az óvodába, ezt írásban is rögzíteni kell.  
- Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. 



A gyermekek étkeztetése: 

 

A gyermekek napi háromszor étkeznek az óvodában melynek időpontja: 
 

9:00 óra Tízórai  

12:00 óra Ebéd  

14:30 óra Uzsonna 

 

kivétel: születésnapi, névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész 

csoportszámára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. 
 

Az étkezési idő után érkező gyermekeket célszerű otthon megetetni, mert foglalkozás közben 

már nem tudunk étkezni. 
 

A gyermekek az óvodában tízórait kapnak – reggelit nem – ezért kérjük, hogy otthonról ne 

engedjék el őket reggeli nélkül. 
 

Az öltözőben étkezni tilos! Kérjük a kedves szülőket, hogy az óvoda területén ne kínálják 

gyermekeiket édességgel, és egyéb élelmiszerekkel elváláskor, vagy érkezéskor. Konkrét 

programok módosíthatják a fenti étkezési időpontokat, pl. a testnevelés foglalkozás mindig 

10:00 órakor kezdődik, hiszen nem egészséges étkezés után közvetlenül a torna. Jó időben a 

testnevelés foglalkozásokat igyekszünk célszerűen a szabadban tartani, ezért a tízórait eredeti 

9:00 órai időpontban kezdjük. 
 

Egész napos kirándulások alkalmával az óvoda biztosítja a gyermekek számára a napi 

háromszori étkezést. Az óvodából távol lévő csoportoknak hideg élelmet tartalmazó 

uzsonnacsomagokat készít a konyha. 
 

A délelőtti kiránduláson résztvevő csoportok számára biztosított a meleg ebéd, ill. az uzsonna. 
 

Az óvoda konyhájában csak a személyzet tartózkodhat. 
 
 

 

A gyermekek behozandó felszerelései és eszközei: 
 

Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz az eszközöket, így csak a gyermek személyes 

holmijára van szükség: 
 

Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik. 
 

Az eredményes nevelő/fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések szükségesek: 
 
 

 

Ruházat:  

- A gyermek ruházata legyen praktikus, kényelmes, tiszta, az időjárásnak megfelelő.  
- Higiéniai, és esztétikai okok miatt feltétlenül gondoskodjanak tartalék ruháról. 

(A váltóruha egy-két váltás alsóneműből és évszaknak megfelelő ruházatból áll.) 
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- Legyen a gyermekeknek váltó lábbelije (szandál, vagy vászoncipő) a csoportszobai 

tartózkodáshoz. Papucsot, klumpát balesetveszély miatt nem használhatnak.  
- A gyermek váltóruháját, cipőjét a csoportszobához tartozó 

öltözőszekrényében helyezzék el.  
- Tornához kényelmes ruha és tornacipő.  
- A ruhadarabokat a gyermek jelével felismerhető módon lássák el –az 

összecserélés megelőzése érdekében. 
 

Ékszerek: 
 

- Az ékszerek többsége balesetveszélyes (gyűrű, karkötő, nyaklánc), ezért 

ezek használata nem ajánlott, ezt a szülő saját felelősségére engedélyezheti.  
- Az értékes ékszerek épségéért, megőrzéséért az óvoda nem tud felelősséget vállalni. 

 

Játékok: 
 

- Az óvoda megfelelőségi jellel ellátott eszközöket, ill. játékokat biztosít a gyermekek 

számára, ezért nevelőtestületünk nem javasolja az otthoni játékok óvodai használatát, 

fokozott figyelemmel az agresszív, balesetveszélyes játékokra (pisztoly, kard, stb.). 

Nagy értékű játékok megőrzéséért, épségéért az óvoda nem vállal felelősséget.  
- A gyermekek számára megengedett, ill. ajánlott behozható otthoni játékszerek a 

különböző szőrme állatkák, kendők, párnák, esetleg társasjátékok, játékkártyák.  
- Kedvenc játékeszköz bemutatásra behozható, de ha a játékba is bevonják, akkor az 

óvodai játékeszközökhöz hasonlóan kezelendők (mindenki játszhat vele a nap 

folyamán), megrongálódásuk esetén azonban az óvoda kárfelelősséget és 

kártérítést nem vállal. 
 

Élelmiszerek: 
 

- Az otthonról hozott ételek ANTSZ által történő vizsgálata nem megoldható, ezért 

az esetleges betegségek, fertőzések elkerülése érdekében kérjük, ne hozzanak 

gyermekeiknek az óvodába élelmiszert.  
- Nem etikus a többi gyermekkel szemben, és az óvoda tisztán tartását is akadályozza, 

ha a gyermekek az óvoda területén (öltözőben, udvaron) otthonról hozott 

élelmiszert fogyasztanak (Túró Rudi, csokoládé, stb.)  
- A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a 

kereskedelemben kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott 

megszervezni. 
 

Az intézménybe behozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk, elvesztését, megrongálódását 

pótolni nem tudjuk. A behozott alvójátékokat is kérjük a gyermek jelével ellátni. Kérjük, 

hogy az óvodába bevitt dolgok körét az óvónőnek bejelenteni szíveskedjenek, a gyermekek 

személyes holmiját az öltözőben szíveskedjenek elhelyezni. 
 

Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen lehet 

tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így megrongálódásuk, eltűnésük esetén 

az intézményt kárfelelősség és kártérítés nem terheli. 
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A testápoláshoz szükséges személyes tárgyak (fésű, fogkefe) tisztántartásáról az 

óvoda dolgozói, cseréjük biztosításáról pedig az óvodapedagógusok jelzései alapján a 

szülők gondoskodnak. 
 

Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok behozatalára vonatkozó szabályok:  

1. 2000 Ft értékhatár feletti ékszer, játék stb. behozatala tilos.  
2. 1000 Ft értékhatár feletti ékszer, játék stb. behozatalát kérjük az óvónőnek bejelenteni. 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a fenti előírások megsértése esetén az intézmény a 

bekövetkezett károkért csak szándékos károkozás esetén felel. 
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GYERMEKEK, SZÜLŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 

Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: 
 

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

fejlődéséért;  
- Az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért;  
- 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. 

 

A gyermek jogai: 
 

1. A gyermeknek 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.  
2. A gyermek emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell 

számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben.  
3. 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.  
4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 

nevelésben, oktatásban részesüljenek.  
5. A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.  
6. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.  
7. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.  
8. A gyermeknek joga van nevelési intézményben hit és vallásoktatásban részt venni 

igény szerint. 
 

 

A gyermek kötelességei:  

- hogy részt vegyen a kötelező és választott tevékenységeken,  
- hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét,  
- hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó terület használati rendjét,  
- hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában 

használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit  
- hogy az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 
 

Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái:  

- szóbeli dicséret négyszemközt  
- szóbeli dicséret a csoporttársak előtt,  
- szóbeli dicséret a szülő előtt. 
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Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái:  

- szóbeli figyelmeztetés,  
- határozott tiltás,  
- leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja 

végig tettét,majd megbeszélés,  
- bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás,  
- bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás  
- a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés 

 

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei  

- következetesség  
- rendszeresség;  
- minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell 

alkalmazni 

 

A szülő joga:  

1. A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.  
2. A szülő joga, hogy megismerje az óvoda pedagógiai programját, szervezeti és 

működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.  
3. A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 

intézményét.  
4. A szülő joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. a gyermek 

neveléséhez tanácsot kapjon.  
5. Az intézményvezető és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.  
6. Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen 

közreműködhet. 
 

 

A szülő kötelességei: 
 

- 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 óvodával  
- hogy, biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való 

felkészítő foglalkozáson való részvételét;  
- hogy, megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében;  
- hogy, megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért;  
- hogy rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal;  
- hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda 

rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.  
- hogy tiszteletben tartsa az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.  
- hogy óvja az óvodát és annak környezetét, tisztaságát, viselkedésével ne zavarja meg 

az óvodai életét 
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Együttműködés a szülőkkel: 
 

Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik megfelelő módszer szerint neveljük, szükség 

van igazi együttműködésre nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén 

mindenképpen keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen 

igyekezzenek megoldást találni. 
 

A szülőknek lehetőségük van rá – és mi igényeljük is-, hogy az óvodában folyó pedagógiai 

munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, a szülők aktívan vegyenek 

részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását. 
 

Szülői fórumok:  

- szülői értekezletek,  
- játszó délutánok,  
- közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása,  
- fogadó óra (közösen egyeztetett időben),  
- Az óvónővel vagy a vezetővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések,  
- a faliújság közös használata is az információk átadását segíti. 

 

A kellemes közösségi élethez hozzájárul a szülők önszerveződő együttműködése, amely 

ideális esetben hatékonyabbá teszi az óvodai munkát és a közösség helyes irányban való 

formálódását is. 
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EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK 
 
 

 

1. Helységek, berendezések használati rendje: 
 

Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába 

felvett gyermekek használhatják. 
 

A csoportszobákban, mosdóban a szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak 

kizárólag az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (pl. nyílt nap, ünnepélyek, fogadó 

órák, értekezletek, játszódélutánok, stb.). 
 

Igény szerint - az óvodapedagógusok egyetértésével és a csoport zavarása nélkül - a szülők a 

nap bármely szakában bekapcsolódhatnak gyermekek óvodai életébe, tevékenységébe. 
 

Az óvoda helységeit - kivéve a pedagógiai program szerint szervezett ünnepeket és egyéb 

rendezvényeket - más, nem nevelési célra átengedni kizárólag a gyermekek távollétében, az 

óvodavezető engedélyével lehet. A helységek tisztaságának fenntartása, a berendezési 

tárgyak épségének megőrzése az óvodai dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt 

kötelezettség és elvárás. 
 
2. Alkohol és drogfogyasztását az intézmény egész területén kérjük mellőzni!  
3. Dohányozni az intézmény egész területén tilos!  
4. Az óvoda területén kereskedelmi és ügynök tevékenység nem folytatható, kivétel az 

óvoda által szervezett rendezvény alkalmából.  
5. Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvodavezető adhat engedélyt.  
6. Beteg, lázas, kiütéses gyermek az intézményt nem látogathatja. Az óvodából hiányzás 

esetén a gyermeket orvosi igazolással fogadjuk.  
7. Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben öt napnál 

igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerint 

illetékes jegyzőt és az illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.  
8. A gyermek étkezésének lemondása hiányzás esetén minden nap 9 óráig lehetséges.  
9. A térítési díj szedése az élelmezésvezetőnél történik a kiosztott étkezési díjak befizetési 

határidejét követve. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére 

nem tarthat igényt.  
10. Díjkedvezményre jogosult az a szülő, aki a nyilatkozatban a megfelelő, gyermekére 

vonatkozó térítési díjkedvezményt megjelöli. Nyilatkozati lap az óvodavezetőjétől 

kérhető, melyet az élelmezésvezetőnek kell átadni, kitöltve. 
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Alternatív lehetőségek! 
 

Az intézmény vegyes korcsoportú csoporttal ill. csoportokkal működik, maximális 

csoportlétszám 25 fő. Egy csoporton belül az életkori sajátosságoknak megfelelő oktatás 

differenciáltan zajlik. 

 

A gyermekek a napi tevékenységbe ágyazva tanulják és gyakorolják a német nyelvet. 

 

Az óvoda egy úgynevezett zöld program szerint működik, melynek központjában a 

természet megfigyelése, a természet közeli életmód és környezetünk védelme áll. 

 

Az épülethez parkosított játszókert tartozik, mely szintén a természet 

közeliséget hangsúlyozza. 

 

A kis létszám lehetővé teszi, hogy egy-egy gyermekkel többet és egyénre szabottan 

foglalkozzon a pedagógus. a nevelési munkát külső szakemberek is figyelemmel kísérik és 

segítik (Nevelési Tanácsadó: pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus, konduktor.) 

 

Foglalkozások:  

- Játékos formában zajlanak a német nyelvű foglalkozások  
- Igyekszünk a gyerekekkel a kulturált beszédet és viselkedést elsajátítattatni még az 

iskoláskor előtt.  
- Külön hangsúly fektetünk a komplex iskolai előkészítésre.  
- A gyermekek beszédfejlődését szükség esetén logopédus segíti.  
- A szabadtéri foglalkozások az óvodánk kertjében valósulnak meg. 

 

Heti és napirend: 
 

Az egyes fejlesztő foglalkozások (mozgás, külső világ tevékeny megismerése stb.) az óvodai 

nevelés országos alapprogramja szerinti rendszerességgel zajlanak. 

 

Kulturális programlehetőségek: gyermekszínház, bábszínház,koncert, kiállítás-

látogatás, állatkerti séta stb. A fakultatív, az egyéni igényeket vagy szükségleteket 

kielégítő tevékenységek díját az óvoda csak költségtérítéssel tudja megvalósítani. 

 

Egyéb szolgáltatásaink: 
 

- gyermekfotó készítése a napi élet eseményeiről illetve különleges pillanatokról, 

videó felvétel pl. farsangi délelőtt, évzáró  
- nyári gyermekzsúr szervezése /születésnapok/  
- gyermekfotók készítése szakemberrel –Anyák napi meglepetés  

- közös kirándulások szervezésének segítése. 

- boldogságórák tartása, mely által igazoltan boldogabb, kiegyensúlyozottabb és 

sikeresebb gyermekeket nevelhetünk.  
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Reméljük, senkinek nem okoz gondot házirendünk betartása. 
 

A házirenden kívüli, óvodánk működésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült 

kérdésekkel, forduljanak bizalommal óvodánk illetékes munkatársaihoz, illetve a 

szülői munkaközösség tagjaihoz. 
 
 

 

Elérhetőség 

 

Tel/Fax: 06-27- 306-505  

mb. Óvodavezető: Szamosyné Gellén Mária 
 
 

 

A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten történik, majd a megismerhetőség 

folyamatos biztosítása céljából az intézmény épületében kifüggesztésre kerül. 
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