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1. Bevezető rendelkezések 

 
1.1. A Házirend jogszabályi alapja:  

  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 

 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 
1. 2.  A Házirend célja 

A házirendben foglalt előírások célja, a törvényi elvárásoknak való megfelelés érvényesítése. 

Biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, a 

gyerekek közösségi életének megszervezését. 

 
1. 3.  A Házirend tartalma 

Az óvoda házirendje tartalmazza a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek gyakorlásának 

módját, valamint az óvoda munkarendjével, pedagógiai munkájával kapcsolatos 

rendelkezéseket. Továbbá tartalmazza a törvényi elvárásoknak megfelelő megvalósítás 

gyakorlatának helyi szintű szabályozását. 

 
1.4. A Házirend hatálya 

Szabályai kiterjednek az óvodával jogviszonyban álló minden személyre, gyermekre és az 

intézmény dolgozóira. E szabályzat kiterjed a helyi Pedagógiai Program megvalósítását 

szolgáló óvoda területén és az azokon kívül megtartandó programokra, tevékenységekre. 

A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az 

intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve - évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint 

- a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt 

érvényesek. 

 

1.5. A Házirend elfogadása 

A Házirendet az óvodavezető és a helyettes készíti el, majd a nevelőtestület döntési 

jóváhagyásával válik érvényessé. A házirendet elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők 

számára ki kell hirdetni, meg kell ismertetni, hozzáférhetővé kell tenni. A házirendet a 

nevelési-oktatási intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. A házirendet egy példányát 

az óvodába történő beiratkozáskor át kell adni a szülőnek, illetve annak érdemi változása 

esetén arról a szülőt tájékoztatni kell.  

 

1.6. A Házirend érvényessége 

A házirend felülvizsgálata legalább kétévente szükségessé válik, még akkor is, ha erre nincs 

központi, illetve felsőbb rendelkezés. Az óvoda vezetőségének át kell tekintenie az éppen 

érvényes szabályzatot abból a szempontból, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályi 

előírásoknak, érvényesülnek-e az előírásai, eleget tesz-e az intézmény által kitűzött 

szabályozási célnak. A fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.  

 
1. 7. Az intézmény funkciója, nevelési alapelvei 

Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen elsődleges feladatunk a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekvés. A Közoktatási Rendszer szakmailag 

önálló nevelési intézménye, óvó- védő-személyiségfejlesztő funkciókat lát el a családi 

nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. 



2. Általános információk  

 
2.1.  Az óvoda adatai 

 

Az óvoda neve: Kerekegyházi Bóbita Óvoda, OM: 027650 

Az óvoda címe: Kerekegyháza, Rákóczi u. 70. 

Telefonszám: 76-371-122  

Fax szám: 76-371-122 

Intézmény telephelyei: - Kerekegyháza, Fő u. 73.   

          76-371-371 

              -  Kerekegyháza, Andrássy u. 

                            76-371-241  

Tagintézmény: Fülöházi tagintézmény 

  6042 Fülöpháza, József Attila u. 1. 

E-mail cím: óvoda@kereknet. hu 

Honlap: http://www.kerekegyhaza.com/ovoda/ 

 

Az óvodavezető neve:            Hallainé Kis Mária 

Fogadóórája: 

Telefonszáma: 76-371-122 

E-mail címe: óvoda@kereknet. hu 

 

Az óvodavezető helyettes neve: Sáriné Bognár Klára  

Tagóvoda-vezető: Aszódi Gyuláné 

 

Az óvoda titkár neve: Tuskáné Aszódi Etelka 

 

Az óvodai díjak befizetésének helye: Park utcai Óvoda 

                                                               Kerekegyháza, Park u. 1. 

                                                               Tel: 76/545000 

 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Lukácsi Menyhértné 

 

Az óvoda gyermekorvosa: Dr. Gódor Györgyi 

                           Tel: 371-147  

 

3Az intézmény nyitva tartása: 

  
        3.1.  A nevelési év rendje: 

 
Nevelési év szeptember1-től - augusztus 31-ig 

Szorgalmi időszak szeptember 1-től - május 31-ig 

Új beíratott gyermekek fogadása szeptemberben, évközben folyamatosan 

Beiratkozás  a fenntartó rendelkezése szerint 

Integrált nevelés október 1-től - május 31-ig 

Nyári élet rendje június 14-től – július 31-ig 

 

 
 

 

 

http://www.kerekegyhaza.com/ovoda/


3.2. Napi nyitva tartás: 

 

Az óvoda hétfőtől- péntekig 6. 30-tól 17 óráig tart nyitva 

Az óvodák teljes nyitvatartási idejében óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. 

Reggel 6. 30-tól 7óráig és 16. 30-tól 17óráig a csoportok összevontan működnek. 

A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra.  

A gyermek naponta tíz óránál többet nem tartózkodhat az óvodában. 

 
3.3. Szünetek 

 
Téli szünet: Karácsony és Újév között 

Nyári szünet: augusztus 1-től – 31-ig. / nyitás: szeptember 01-én/ 

 

Az óvoda a fenntartóval egyeztetve: aug.1-től - aug. 31-ig tart zárva, erről a teljes szünetről 

a szülők minden év február 15-ig hirdetés útján értesítést kapnak. 
 

 

  3.4. Nyári összevonás 

 
Iskolai tanév végétől július utolsó hetéig tart. 

A részleges zárva tartás alatt a szülő kérése esetén a gyermeket az erre kijelölt, ügyeletet tartó 

óvodában kell elhelyezni. 

 

 

 3.5. Nevelés nélküli munkanapok 

 Nevelés nélküli napok: maximum 5 nap / éves munkaterv szerint, 
lehetőleg az iskola őszi, téli, tavaszi szünetének időszakában./ 

 (Ekkor a dolgozók értekezleten vagy továbbképzésen vesznek részt.  

 Ezekről a napokról legalább hét munkanappal előbb tájékoztatjuk a 
szülőket írásban vagy hirdetményben.) 

 

4. Az óvoda igénybevételi rendje: 
A nevelőmunkában figyelembe vesszük a felhasználók (szülők) igényeit, a fenntartó 

elvárásait és a helyi adottságokat. Így a város hagyományaihoz igazodva, szülői igény 

alapján, a lelkiismereti szabadságukhoz való joguknak megfelelően, 1990-től MM. 

engedéllyel, majd a 4/ 1993. II. 12. AB. határozat 2. § alapján kötött megállapodással 

keresztény erkölcsi hagyományokon, értékeken alapuló nevelés Nkt. 3. §.(3) is folyik, 

három csoportban. 

 

A gyermek igénybe veheti az óvodát: 

- ha a harmadik életévét betölti, és szobatiszta, 

- teljesen egészséges és a szülő a térítési díjat befizette. 

- A gyermekek óvodába járása beszoktatásukkal kezdődik, melynek módja a csoportvezető 

óvónő és a szülők megbeszélése alapján történik, a gyermek fejlettségének megfelelően, a 

gyermek érdekeinek figyelembe vételével. 

- az óvodalátogatás megkezdéséhez orvosi igazolás szükséges. 

- új gyermek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik, ha az anya munkába áll.  

  

 

 

 



5. A gyermeki tanulói jogviszonyt érintő szabályozás 
 

5.1.  Óvodába érkezés és távozás rendje: 

- Reggel az óvodába érkező gyermeket kísérője köteles az öltözőbe bekísérni, váltóruha 

használata esetén az átöltöztetésben segíteni. 

- Minden esetben a szülő személyesen adja át a gyermeket az óvónőnek, a kapuból 

elengedett gyermekért nem tudunk felelősséget vállalni, mivel az óvónő nem is tud a 

gyermek megérkezéséről. 

- A gyermeket minden esetben az ott tartózkodó pedagógusnak, dajkának kell átadni. 

- Gyermeket az öltözőben nem lehet magára hagyni. Csak óvodai dolgozónak átadott 

gyermekért tudunk felelősséget vállalni. Egyedül érkező, vagy más kiskorúval 

óvodába járó gyermekért sem tudunk felelősséget vállalni. 

- A gyermekek és nevelő-oktató munkánk eredményessége érdekében az óvodába 

érkezés, reggel 8. 30 óráig történjen meg. 

- Öt évesnél fiatalabb gyermeket csak a szülőnek, gondviselőnek, vagy a szülő írásbeli            

nyilatkozata alapján nagykorú személynek adhatjuk ki.  

Elvált, vagy válófélben lévő szülők esetén a bírósági végzésnek megfelelően járunk el. 

-    Távozáskor, ha a szülőnek átadtuk gyermeket, tovább már ő felel érte.  

- A gyermeket az óvoda nyitvatartási idejének végéig a szülőnek haza kell vinni. 

- Az óvodában hagyott gyermeket a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársának, ha ők nem 

elérhetőek, akkor a Rendőrségnek kell átadni. 3 alkalommal történt késés után az 

óvodavezető jelzi az esetet az illetékes jegyzőnek. 

- Az iskoláskor előtti, legalább öt éves gyermekek a szülő írásbeli engedélyével egyedül 

járhatnak haza. 

- A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermeke ne hozzon be az óvodába olyan 

tárgyat, amely baleset forrása lehet (gyufa, öngyújtó, kés, tű, mobiltelefon,…stb).  

- A fejlesztésre vitt gyermekeket csak úgy lehet otthagyni, hogy a fejlesztő 

pedagógusnak át adjuk a gyermeket, majd a fejlesztés végén érte kell menni. 

 

 

5.2. A távolmaradás igazolására vonatkozó rendelkezések: 

A szorgalmi időszak alatt: 

- A gyermek távolmaradását minden esetben a szülő köteles bejelenteni a csoport 

óvónőinek. 

- A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek beteg volt, és azt a házirendnek     

- megfelelően igazolja. 

- Ha a gyermek, egy nevelési évben, hét napnál – igazolatlanul - többet mulaszt az óvoda 

vezetője, értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. 

- Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek 10 napnál tovább igazolatlanul hiányzik és 

két alkalommal írásos felszólítást kapott. 

- Három napon túli hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással veheti igénybe az 

óvodát, melynek tényét az óvónőknek a felvételi és hiányzási naplóban dokumentálni 

szükséges. A hiányzás igazolásának dokumentumait az óvoda fenntartója tanügyigazgatási 

ellenőrzés keretében vizsgál. 

-  Nem betegségből adódó hiányzást a szülőnek előzetesen, vagy az óvodai foglalkozások 

megkezdése előtt (személyesen, telefonon, vagy írásban) jelentenie kell. 

- A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha a szülő bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét 

nem hozza óvodába. 

- Az egészséges gyermek hosszabb idejű hiányzását indokolt esetben az óvodavezető 

előzetes megbeszélés alapján engedélyezheti (beutaló, családi program, stb.). 

 

Gyógyszert az óvodába hozni tilos! 



Gyógyszert az óvodában csak krónikus betegség esetén, szakorvosi igazolás és szülői 

nyilatkozat alapján kaphat a gyermek, vagy ha magas láz miatt az azonnali beavatkozás 

szükséges. 

Az oktatási év alatt a betegség miatti hiányzás után a hiányzás idejét, és a gyógyult állapotot 

igazoló orvosi papír bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. 

Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény a bejelentést 

követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. 

Napközben történt megbetegedés esetén súlyos esetben (lázgörcs, eszméletvesztés) azonnal 

orvosról kell gondoskodni.  

Fejtetvesség esetén, csak teljesen kikezelt gyermek jöhet ismét gyermekközösségbe. 

A fejtetvesség tényét a védőnők felé jelezzük! 
 

 

 5.3. A gyermek óvodai életrendje: 
 A gyermek egész napos nevelő-oktató munkáját, napirend biztosítja. 

 A napirendet a csoportvezető óvónő készíti el, a csoportba járó gyerekek életkori 

 sajátosságainak figyelembe vételével. 

 

 5.4. Napi tevékenységek:  

- A gyermekek, kötetlen és kötelező foglalkozásokon vesznek részt, életkoruktól, 

fejlettségüktől függően. A játék mellett, naponta mesét hallgatnak, tornáznak, rajzolnak, 

énekelnek, ismerkednek természeti, társadalmi környezetükkel, matematikai 

összefüggésekkel. 

- Jó idő esetén több időt töltenek a szabadban, rossz idő esetén is levegőznek, de rövidebb 

ideig. 

- Ebéd után legalább 1,5 - 2 órát pihennek. 

 

 5.5. A térítési díjak befizetése, visszafizetése: 

 A térítési díjak befizetése minden hónap 12 -16. napja között, ½ 8-15 óráig történik a 
Park utcai óvodában az óvodatitkárnál. 

 Térítési díj be nem fizetése esetén egyszeri felszólítás után a gyermek kimarad az 
étkezésből. 

 Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 9 óráig telefonon vagy 

személyesen. 

 Ebben az esetben is un. konyhakészültség címen egy nap térítésköteles. 

 Az óvoda, a fel nem használt térítési díjakat, a bejelentést követő naptól kezdődően  
      a következő hónapban, mint túlfizetést beszámítja. 

 Tej vagy lisztérzékenység, cukorbetegség esetén szakorvosi igazolás szükséges, amely  
      tartalmazza a fogyasztható élelmiszerek felsorolását, vagy a közétkeztetéstől való eltiltás 

tényét. 

 Ebben az esetben a szülő köteles a gyermek, napi étkezéséről gondoskodni az óvodában. 

 Ingyenes étkezésre jogosultak azok a gyerekek, akik az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi 
törvény 148.§_alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek a határozat 

hatályáig. 

 A határozatot akkor tudjuk figyelembe venni, ha a szülő bemutatta az óvodatitkárnál. 

 

5.6. A gyermekek étkezésére vonatkozó szabályok: 

Mivel a tízórai időpontja 9 óra körül van (középső és nagycsoportban folyamatos reggelizés 

van), célszerű odahaza megreggeliztetni a gyermeket.  

A csoport óvónőivel megbeszélve, a reggeli órákban szabad kekszet, pogácsát, stb. behozni, 

ha a gyermek nem tud otthon enni. 

Kérjük a kedves szülőket, hogy ezzel a lehetőséggel csak nagyon szükséges esetben éljenek! 



Édességeket, cukros üdítőitalokat, kérjük, hogy a gyermekek érdekében ne hozzanak! 

 

Szabad: a születésnapi kínálás (nem kötelező), vagy az egész csoport számára vitamin 

pótlására szolgáló plusz gyümölcsöt, zöldséget bevinni. (Ételmintát teszünk el a 

behozottakból, ÁNTSZ előírás) 

 

Mivel óvodáink csak tálalókonyhával rendelkeznek, nincs módunk a különböző okból diétázó 

gyermekek számára eltérő ételek elkészítésére, ezért számukra otthonról általuk fogyasztható 

egyszerűbb ételeket lehet behozni. 

 

5.7.  Az óvodai felvétel szabályai: (Nkt. 49.§) 
 
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek a harmadik 

életévének betöltése után vehető fel. Felvehető az a gyermek is, aki 3. életévét a felvételtől 

számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen található, az érintett 

településen lakóhellyel rendelkező hároméves gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető 

(Nkt.8.§). A fenntartó dönt az óvodai beíratás idejéről, és teszi közzé hirdetményben a 

beíratás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. 

Helye: Központi Óvoda, Park u.1. 

 

Szükséges okmányok: 

 a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány,  

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa. 

 TAJ – kártya 

 Munkáltatói igazolás 

 Külföldi állampolgár esetén, a Magyarországon való tartózkodásra 
jogosító engedély. 

Az előjegyzést, felvételt az óvodavezető vagy az általa megbízott személy végzi. 

Az óvoda vezetője dönt az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, és a fellebbezésre 

vonatkozó tájékoztatással együtt értesíti a szülőt, óvodai nevelésre kötelezett gyermek 

esetében pedig indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét.  

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.  

 

5.8. Az elhelyezés megszűnése 

 Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja áthelyeztetni a gyermekét. A gyermek 
átvétele hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az óvodavezető 

tölti ki és küldi át a másik intézménynek.  

 A jegyző a szülő kérelmére engedélyt ad a gyermek óvodából történő kimaradásra. 

 A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. 

 

 

6. Gyermekek az óvodai életével kapcsolatos rendelkezések 
 

6.1. A gyermekek ápoltsága, ruházata az óvodában 

 A gyermek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi 

megfelelő méretűre le van vágva. 



 A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért gyermekeik 

biztonságérzetének fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel 

ellátni ruháikat és cipőiket. 

   

A gyermek ruházata az óvodában: 

- Jellemezze a praktikusság, kényelmesség, tisztaság. 

- Nem célszerű a szoros, esetleg kinőtt ruházat. 

- Tartalék ruha mindig legyen!- alsónemű, zokni, póló, nadrág, pulóver. 

- Legyen tornafelszerelése. 

- Minden ruhába, cipőbe, személyes felszerelésbe a gyermek óvodai jelét rajzolják, varrják 

bele. 

 

6.2. Otthonról behozott tárgyak, játékok szabályozása 

 Az óvodának lehetősége van az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges 
eszközök, tárgyak bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni. 

 Behozható tárgyak: kiscsoport: olyan személyes plüssállat, takaró, párna, amely a 
gyermek elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti. 

 Középső és nagycsoportban már maradjanak otthon a játékok! 

 Nem hozható be az óvodába: cumisüveg, cumi, otthoni játékok, mobiltelefon, 
ékszerek, drága ruhadarabok. Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvónő ezeket 

elveszi a gyermektől, biztonságba helyezi, és hazamenetelkor átadja a szülőnek.  

 Óvodába behozott ékszerért, otthonról hozott játékokért felelősséget nem 
vállalunk! 

 Veszélyes eszközöket az óvodába behozni tilos! 
 

 

6.3. A gyermekek jogai / Nkt. 46. § (2)/, kötelességei 

 Képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. 

 A gyermek joga, hogy a nevelési és oktatási intézményben biztonságban és 
egészséges környezetben neveljék, oktassák.  

 Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, 
pihenőidő, étkezés, testmozgás…) 

 Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt, végig pedagógus 

felügyelete alatt álljon. 

 A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása. 

  A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján 
történik, amely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és 

többoldalúan kell megvalósítani.  

 Biztosítani kell, hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. 

 Óvja saját és társai illetve az óvoda alkalmazottjainak testi épségét, egészségét. 

 Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek fejlődéshez, művelődéshez való 
jogát, hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek 

használati rendjét megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az 

óvodában használt játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és 

eszközeit.  

 Neveléssel törekszünk arra, hogy ezekre vigyázzon, és azokat rendeltetésszerűen 
használja. 

 Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben 

megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt 

játékok, eszközök rendben tartásában.  



 az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait 
tiszteletben tartsa. 

 A gyermek a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes 
étkezésben részesülhet. 

 

Fejlődési napló: 

Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben 

kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. 

Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét – 

szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését 

szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. (Fejlődési napló) 

A fejlesztési javaslatokat, illetve a fejlődési napló bejegyzéseit ismertetjük a szülővel (Évente 

kétszer fogadóórán vagy a szülő kérésére megbeszélt időpontban.), aki azt aláírásával igazolja 

a nyomtatvány végén. A fejlődési naplót az intézményből ki nem viheti és róla semmilyen 

másolatot nem készíthet 

A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola 

megkezdését követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda átadja a 

szülő részére. 

6.4. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

 ÁNTSZ által előírt szabály, hogy a nevelési év alatt betegség esetén, hiányzás 

után be kell mutatni az igazolást. 

 Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak! Beteg, 
megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó 

gyermek bevitele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi 

gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az 

óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. 

 Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről 
tilos! 

 Allergia, asztma esetén a Szülő saját felelősségére behozhatja a gyermek gyógy 
készítményét, beadása csak indokolt esetben! Ezen gyermekeknek célszerű a 

délutáni pihenés otthoni megoldása. 

 Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, 

illetve kötőhártya-gyulladása van, az óvónő köteles a szülőt telefonon 

értesíteni. Ilyen esetben a gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt el kell 

vinni az óvodából! Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a 

gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába! 

 Az óvodából betegen kiadott, vagy otthon megbetegedett gyermek, csak orvosi 

igazolással jöhet újra óvodába. Az orvos által kiadott igazoláson szerepelnie kell 

a távol töltött időszak tényleges dátumának. 

 Beteg gyermek az óvodában nem tartózkodhat! 

 Csak teljesen gyógyult gyermek jöhet a gyermekközösségbe. 

 Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű stb.) esetén 

a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően 

jelez az ÁNTSZ és a gyermekorvos felé, és fertőtlenítő takarítást végez. 

 A gyermekek óvodába lépésekor - a jelentkezés során - a szülőnek tájékoztatást 
kell adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az 

érintett pedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás 

indítványozásával. 



 Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a 
gyógyult gyermeket 

 A betegség miatti hiányzás után csak dátumos, a fertőző betegséget kizáró, 

orvosi igazolással térhet vissza a gyermekközösségbe. Gyógyszeres kezelés 

alatt álló gyermeket nem fogadhatunk! 

7. Szülők az óvodában 

 A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek közelében lakik. A 

felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét az óvoda csak 

helyhiány miatt utasíthatja vissza. Segíteni kell a gyermek elhelyezését, ha a gyermek 

betöltötte a harmadik évét, és hátrányos helyzetű.  

 A szülő joga, hogy megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, 

intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, 

házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a 

beiratkozáskor betekintés céljából át kell adni a szülőnek. 

 Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és 

érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.  

 Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

foglalkozásokon (nyílt napok, ünnepélyek). 

 Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. 

 A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az 

óvoda vezetőjétől, és az adott kérdés megtárgyalásakor, mint szülői szervezet 

képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. 

 Az óvoda helyi nevelési programjában rögzített módon az óvodapedagógusokkal 

történő kapcsolattartásra. 

Az óvodánkba járó gyermekek szüleitől kérjük: (a szülő kötelessége) 

 A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke megfelelő fejlődéséhez 

szükséges feltételek biztosításáról 

 Biztosítsa gyermeke számára az óvodai nevelés keretében folyó, a gyermek további 

életútját meghatározó foglalkozásokon való részvételt. 

 Segítse elő gyermeke közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását 

 Tartson rendszeres kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal és 

részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja. 

 Kísérje figyelemmel, és segítse gyermeke folyamatos fejlődését. 

 Az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát tartsa tiszteletben. A pedagógus, 

valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelő-oktatói munka, illetve a 

gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából 

közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek. 

8. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek 

képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal, 

árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is 

ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. 



Ne tegyenek a gyermek előtt indulatos, negatív, esetleg durva megjegyzést mások 

gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és ne biztassák 

gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Ön gyermekét érte is sérelem. 

Annak érdekében, hogy gyermeküket a legmegfelelőbb módszerekkel neveljük, szükség van 

az igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. 

Komoly probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az 

óvoda vezetőit, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek 

lehetőségük van rá – és igényeljük is-, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka 

kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a 

közös gondolkodást.  

Ilyen fórumok: 

 

- szülői értekezlet (első szülői értekezlet szeptember, második: egyéni megbeszélés 

alapján) 

(A szülői értekezlet a szülőknek szól, gyermeküket ne hozzák magukkal!) 

- nyílt napok, közös rendezvények 

- családos kirándulások 

- az óvónővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések 

 

      - A szülők jogait és kötelességeit az óvodában működő Szülői Szervezet képviseli.  A 

szülői szervezet tagja lehet bármelyik szülő. A szülői szervezet vezetését csoportonként két 

tag irányítja, akit a szülők választanak. 

       

 A gyermekek adatainak védelmét az óvoda köteles biztosítani. A kötelezően közlendő 

adatok: a gyermek neve, születési helye, ideje, a szülők neve, lakcíme, elérhetősége. 

 

Az óvodában gyermek és ifjúság védelmi felelős van: Lukácsi Menyhértné személyében. 

Gondjaikkal bármikor megkereshetik, bizalommal fordulhatnak hozzá! 
 

Kérjük Önöket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt 

munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet 

elő, és zavarja a nevelés, oktatás folyamatát. 

Gyermekükkel kapcsolatos információt csak a saját óvónőitől, vagy az óvoda vezetőitől 

kérjenek. 

 

A nevelési – oktatási intézmények – tevékenységükhöz kapcsolódóan meghatározott adatokat 

(különös közzétételi lista) közzéteszik. E bekezdés alkalmazásában közzététel a 

meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, 

személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és 

részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és 

hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele. Ha a nevelési 

– oktatási intézmény nem rendelkezik internetes honlappal az adatokat a helyben szokásos 

módon is közzéteszi. A különös közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési 
évenként felül kell vizsgálni.(www.kerekegyhaza.com/ovoda) 

 

Különös közzétételi lista az óvoda részére: 

 Óvodapedagógusok száma 

 Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 

 Dajkák száma 

 Dajkák szakképzettsége 

http://www.kerekegyhaza.com/ovoda


 Óvodai nevelési év rendje 

 Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma 
 

 

Óvodáztatási támogatás: 

Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, 

a.) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában   kell      

     tartózkodnia, 

b.) az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás 

következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően tájékoztatja a jegyzőt, azoknak a 

napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, hogy 

a január – június, illetve a július – december időszakokban a mulasztott napok száma 

együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a 

mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket. 

Az igazolt mulasztásból tíz napot a július – augusztus hónapokra eső mulasztásból a huszonöt 

százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. 

Az óvoda vezetője értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. 

 

Védő - óvó intézkedések 

 Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvónőnek, 

illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az 

esetben tudunk vállalni.  Amíg a szülő az óvodában tartózkodik, ő felel gyermekéért. 

 A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (szóban vagy írásban) meghatalmazott 

nagykorú személy viheti el az óvodából Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét 

csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri. 

 

Az intézmény létesítményeinek használati rendje: 

Beszoktatási időn túl, a csoportban- az óvodai élet zavartalansága érdekében – szülő, testvér 

nem tarózkodhat. 

Az udvaron gyermek csak óvodapedagógus felügyelete alatt tartózkodhat. 

Az óvoda udvara nem közterület, így játszótérként csak óvodába járó gyermek használhatja. 

A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati kapun lévő biztonsági zárat minden esetben 

használni kell, hogy a gyermekek az utcára ne juthassanak ki. Kérjük, hogy bejövetelkor, 

ill. távozáskor csukják le, ezzel megelőzve, hogy gyermek ne tudjon kimenni az utcára!!  

 

Az óvoda melegítőkonyhájába csak óvodai dolgozó léphet be! 

Az óvoda látogatására a (jogosultakon kívül) csak az óvodavezető adhat engedélyt. 

A gyermekcsoportokban, az óvodai élet zavartalansága érdekében szülők, testvérek nem 

tartózkodhatnak! Kivételt képeznek a rendezvények, értekezletek, munkadélutánok, stb. 

Kérjük, hogy gyermeküket, az óvodai étkeztetések befejezése után vigyék el(várják meg, 

amíg a gyermek elfogyasztja az ennivalót, ne zavarják megjelenésükkel)! 

A szülők idő előtti érkezése, a várakozás nem jó a gyermeknek sem.(Siettetve érzi magát, nem 

fejezi be az étkezést). Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekükért csak az óvónőkkel 

egyeztetett időpontban érkezzenek! (Délben:12 óra 30 perc után, délután 15 óra 30 perc 

után.)  

Az étkeztetéssel járó munkafolyamatokban egyenesen zavart okoz a sok várakozó ember 

kerülgetése (az étel bevitele, az edények leszedése, konyhába szállítása, stb.). 

Az óvoda területén ügynöki, kereskedelmi tevékenység nem folytatható! 



A vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, 

működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki 

az óvoda hirdetőtáblájára. 

Alkohol fogyasztása az intézmény egész területén tilos! 

Az óvoda területén dohányozni TILOS! 

A Házirend felülvizsgálatának okai: 

 Törvényi változások 
 Fenntartói határozatok, igények 
 Nevelőtestületi igények 

 

 

Kerekegyháza, 2013. március 21. 

 

                                                                        

 

 

 

                                                                                   Hallainé Kis Mária 

                                                                                        óvodavezető 
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Készült a Kerekegyházi Bóbita Óvoda Fülöpházi Tagintézménye 6042 Fülöpháza József 

Attila utca1. szám alatti óvoda  használói és közvetlen partnerei részére.  

Az óvoda feladatának tekinti, hogy biztonságot, derűs, nyugodt légkört biztosítson a 

gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket, és megőrizze testi épségüket.  

Ezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő 

együttműködése, és a házirend betartása.  

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai 

életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapít meg, mely a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 

pedagógiai programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangban működik.  

 

 

 

 

Kedves Szülők! 

 

E belső szabályozó dokumentum 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 biztonsága és egészséges fejlődése valamint az eredményes együttműködés 

érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! A házirendünkben 

megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az intézmény 

elhagyásáig terjedő időre, illetve  az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje 

alatt érvényesek. 

A házirend nyilvános, és az Önök számára elérhető az óvodavezetői irodában. A 

működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a 

család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges. 

Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket! 

 

    

 

 

Tagintézmény-

vezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Bevezető rendelkezések 

 

 

1.1. A Házirend jogszabályi alapja 

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

o 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 

o 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 

 

1.2. A Házirend elfogadása 

A Házirendet az óvodavezető készíti el, majd a nevelőtestület döntési jóváhagyásával válik 

érvényessé. A házirend nyilvános, ezért hozzáférhetővé kell tenni, ill. egy példányát az 

óvodába történő beiratkozáskor át kell adni a szülőnek.  

 

 

1.3. A Házirend érvényessége 

A házirend felülvizsgálata legalább kétévente szükségessé válik, még akkor is, ha erre nincs 

központi, illetve felsőbb rendelkezés. Az óvoda vezetőségének át kell tekintenie az éppen 

érvényes szabályzatot abból a szempontból, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályi 

előírásoknak, érvényesülnek-e az előírásai, eleget tesz-e az intézmény által kitűzött 

szabályozási célnak. A fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.  

 

 

1.4. Az intézmény funkciója, nevelési alapelvei 

Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen elsődleges feladatunk a gyermeki személyiség 

kibontakoztatása, nevelése, fejlesztése. A Közoktatási Rendszer szakmailag önálló nevelési 

intézménye, óvó- védő-személyiségfejlesztő funkciókat lát el.  A családi nevelés kiegészítője 

a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. 

 

 

2. Általános információk 

 

2.1. Az intézmény adatai 

 

Az intézmény neve:   Kerekegyházi Bóbita Óvoda Fülöpházi Tagintézménye 

Az intézmény székhelye:  6042 Fülöpháza, József Attila u.1.  

                                          Tel.: 577-504 

                                           E-mail: fulophazaovoda@freemail.hu 

Az intézmény fenntartója:  Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a 
                felvételi körzete:  Fülöpháza község közigazgatási területe. 

Csoportok száma:              1 vegyes csoport  

Tagintézmény- vezető:  Aszódi Gyuláné 

Védőnő:    Béres Erzsébet 

 

A gyermekek nevelése során felmerülő problémák esetén az alábbi szakemberek illetve 

intézmények segítségét vehetik igénybe: 

 

Nevelési tanácsadó 



Szakértői bizottság 

Gyermekjóléti szolgálat 

 

2.2. Óvodai felvétel, átvétel eljárás rendje 

 

2.2.1. Óvodai beíratás 

 Az óvodába a gyermekek előjegyzés / beiratkozás alapján kerülnek. A gyermekek beíratása a 

fenntartó által közzétett közleményben előírt módon és időben a beíratási időszakban zajlik. 

Az óvodai jelentkezés módját és idejét a határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra kell 

hozni. 

 A szülő köteles a közleményben közétett időpontban óvodaköteles gyermekét beíratni az 

óvodába. Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, azt írásban a 

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének jelezni kell.  

 

A gyermek beíratásához szükséges iratok:  

- a gyermek anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája 

- a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája 

- a gyermekek számának igazolása  

- a gyermek TAJ kártyája 

- amennyiben van, a kedvezményre jogosító határozat (pl. gyermekvédelmi kedvezményről, 

  tartós betegségről, sajátos nevelési igényről) 

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni/átvenni, amelynek körzetében lakik. A 

felvételnél meghatározó a fenntartó által megállapított férőhelyszám. 

A szülő gyermeke felvételét bármikor kérheti a törvényi előírások határain belül. 

Az óvoda köteles felvenni a nevelési év kezdetétől azokat a felvételi körzetben lakó 

gyermekeket, akik a tárgyévben betöltik ötödik életévüket, vagy akik gyámügyi védelem alatt 

állnak, halmozottan hátrányos helyzetűek és harmadik életévüket betöltötték.  

A gyermek felvételéről a szülők írásos értesítés formájában kapnak tájékoztatást. 

 

A felvételt nyert gyermekeket köteles a szülő rendszeresen óvodába járatni! 

 

2.2.2. Gyermekek átvétele 

A gyermekek átvétele más óvodából hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek 

nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldenek meg kölcsönösen egymásnak. Az előző  

óvodából a gyermek magával hozza az egészségügyi fejlődési lapját is.  

 

2.2.3. Az óvodába lépés követelményei 

Az óvoda, nevelési intézmény, melyet a gyermek igénybe vehet ha:  

• betöltötte a harmadik életévét és elérte az óvodába lépéshez szükséges fejlettséget,  

• megbízhatóan ágy és szobatiszta, önálló étkezésre képes,  

• az óvodába felvételt nyert, és a szülő beíratta,  

• egészséges (orvosi igazolás) 
 

2.2.4. Az óvodába járás rendje, szabályai  

Az óvodalátogatás megkezdéséhez orvosi igazolás szükséges. 

 A gyermekek óvodába járása beszoktatásukkal kezdődik, melynek módja az óvónők és a 

szülők megbeszélése alapján történik a gyermekek fejlettségének megfelelően, és a 

gyermekek érdekeinek figyelembe vételével.  Az óvoda köteles felvenni a nevelési év 

kezdetétől azokat a Fülöpháza közigazgatási területén lakó gyermekeket, akik a tárgyévben 

betöltik ötödik életévüket, vagy akik gyámügyi védelem alatt állnak. A gyerekek óvodai 

nevelésben az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig részesülhetnek.  



A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. 

A gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 

4 órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. 

Ez 2014. szeptember 1-től az alábbiak szerint módosul:  

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (CXC. 

tv. 8. § 2. bek. ).  

 

 

3. A nevelési év rendje 

A nevelési év minden év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart 

• szeptember 1-től május 31-ig szorgalmi idő, a fejlesztés intenzív szakasza  

      • június 1-től augusztus 31-ig nyári óvodai élet.  

Óvodánk nyári zárva tartásának időpontját a fenntartó határozza meg.  

A zárás időpontjáról a szülőket minden év február 15-ig a faliújságon értesíteni kell.  

Intézményünk egy tanévben 5 nevelés nélküli munkanapot tarthat. Ezekről az időpontokról a 

szülőket legalább 7 munkanappal előbb írásban értesítjük. A nevelés nélküli munkanapok 

idejét az éves munkaterv tartalmazza 

 

 

4. Az óvoda nyitvatartási rendje  

Az óvoda 5 napos munkarendben működik hétfőtől péntekig.  

Nyitva tartási ideje: 7 órától 17óráig tart. 

A gyermekek érkezése folyamatos 7-től 830 óráig lehetőleg érkezzenek meg. 

Érkezéskor a gyermeket minden esetben kérjük az óvodapedagógusnak átadni, mert 

felelősséget csak ebben az esetben vállalunk a gyermekek testi épségéért. Hazamenéskor 

szintén jelezze a szülő, hogy gyermekét elvitte, elköszönés nélkül ne távozzanak.  

A gyermekeket pihenés előtt 1245 és 1300 óra között, pihenés után 1530 órától lehet elvinni, 

mert ettől eltérő időpontban zavarhatják a gyermekek nyugodt pihenését.  

Ebéd után az óvodában maradó gyerekek számára egészségük védelme érdekében a délutáni 

pihenés kötelező, melynek időtartama minimum 1 óra, maximum 2 óra.  

Gyermeket egyedül csak a szülő írásbeli kérelmére engedünk haza. Az egyedül hazajáró 

gyermekért a szülő a felelős. A szülő óvodába érkezése után felelős gyermeke magatartásáért, 

épségéért.  

Az óvodapedagógusok csak azoknak a gyermekeknek a testi épségéért vállalnak felelősséget, 

akiknek a szülei nem tartózkodnak a gyermek közelében. A csoportból és az udvarról való 

távozás után a szülő felel a gyermek biztonságáért, a gyerekekre az óvodai normarendszer, a 

szokások, szabályok a szülő jelenlétében is érvényesek. 

Az óvodai életet a gyermekekkel való játékos foglalkozásokat oly módon szervezzük, hogy a 

gyerekek életkorával, fejlettségével adekvát legyen, igazodjon a fenntartói követelményekhez, 

a hatályos jogszabályokhoz, és rendeletekhez.  

A gyermekek kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek életkoruktól és fejlettségüktől 
függően, az óvodapedagógusok meglátása alapján. Naponta hallgatnak mesét, tornáznak, 

rajzolnak, vagy festenek, hetente legalább egyszer énekelnek, kapnak természeti és társadalmi 

környezetükkel kapcsolatos és matematikai ismereteket. A logopédiai ellátásra szorulókkal 

logopédus, az SNI és BTM gyerekekkel a szakértői véleményben foglaltak alapján, egyéni 

fejlesztés keretében gyógypedagógus foglalkozik. 

A gyermekek naponta levegőznek. A levegőzés évszaktól és időjárástól függően változó.  

Az év folyamán előzetes szülői értesítés alapján kirándulni megyünk, amihez a szülők 

hozzájárulását kérjük, melyet aláírásukkal igazolnak. 

 



 

5. Távolmaradás indoklásának, igazolásának szabályai: 

Az óvodából való távolmaradást a szülőnek igazolnia kell.  

Betegség miatti hiányzás után a gyermeket csak orvosi igazolással fogadhatja az 

óvodapedagógus. 

A szülő a hiányzást (nem betegség esetén) írásban köteles igazolni. 

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

- a gyermek beteg és a gyógyulását az orvos igazolja 

- tisztasági ellenőrzést követően, tisztasági okok miatt hiányzó gyermek óvodába 

  járását a védőnő igazolja 

- a hiányzást szülő aláírásával igazolja 

 

  Igazolatlan a hiányzás ha 

 a távolmaradást a szülő nem igazolja, (ebben az esetben a hiányzás a 10 napot nem 

haladhatja meg.) 

 

 

Az igazolatlan mulasztás következményei  

Óvodaköteles korú gyermek esetében egy nevelési évben 10 napon túli hiányzást az óvoda 

vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormány 

rendeletben foglaltakkal összhangban – kétszeri felszólítás után jelzi a Kerekegyházi Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot, 

akik a hatályos jogszabály értelmében járnak el. 

 

 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, 

- a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell        

tartózkodnia, 

- az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás 

következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően – a jegyző által meghatározott 

időpontban – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek 

igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, hogy a január–június, illetve a 

július–december időszakokban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai 

nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a 

fenti mértéket, - értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. 

 

A nem kötelezően óvodába járó gyermeket, - ha 10 nap igazolatlan hiányzása összegyűlik, - 

az óvoda törli a névsorából, miután az óvoda vezetője kétszer felszólította a rendszeres 

óvodába járásra a szülőt. Az igazolatlan hiányzásról és annak következményeiről a szülőt 

tájékoztatnia kell. A gyermek hiányzásáról az óvoda szükség esetén hivatalos igazolást 

köteles kiadni. 

 
A gyermek hiányzásának, érkezésének bejelentése 

- a hiányzást megelőző napon, 

- a hiányzás első napján 

- a visszaérkezés előtti napon 

A bejelentés történhet személyesen, vagy telefonon. 

 

 

 

6. Óvodai elhelyezés megszűnése 



• ha a gyermeket másik óvoda átvette,  

• ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad,  

• ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,  

• ha fizetési hátralék miatt az óvodavezető szünteti meg,  

• ha szakértői bizottság javaslatára speciális intézménybe helyezik át a gyermeket.  

 

Amennyiben a szülő másik óvodába íratja gyermekét, kérjük, azt az óvodavezetőnek előre 

jelezzék. Óvodaköteles gyermek esetén, kérjük megadni az új óvoda nevét és címét.  

 

7. A beiskolázás rendje 

A gyermek addig látogathatja az óvodát, amíg az iskolai életmódhoz szükséges fejlettséget 

eléri, a törvényben meghatározottak szerint. 

A gyermekek beiskolázása előtt fejlettségük objektív megítélése céljából méréseken vesznek 

részt óvodapedagógusaik által. 

A gyermekek fejlettségét figyelembe véve az óvoda az iskolai beíratáshoz szakvéleményt állít 

ki.  

 

8. Egyéb, az intézményre vonatkozó előírások 

 

8.1. A gyermekek ruházata az óvodában 

A gyermek öltözete legyen tiszta, kényelmes, praktikus, az időjárásnak megfelelő. 

Ünnepélyek alkalmával legyen alkalomhoz illő. 

 

A gyermekek egészségének megőrzése érdekében, higiénés okok miatt szükséges: 

- a gyermek ruházatát, ágyneműjét jellel ellátni 

- tartalék ruha elhelyezése a gyermek zsákjában (különösen 3 éves gyermekeknek) 

- a gyermek levetett ruhaneműit a ruhazsákba elhelyezni 

- tornafelszerelését tornazsákban tartani 

 

A baleset megelőzés érdekében szükséges: 

- a lábat stabilan tartó benti cipő (papucs nem lehet) 

- zsinórok, húzózárak, patentok folyamatos ellenőrzése 

 

A gyermekek számára behozható az óvodai beilleszkedést megkönnyítő, pihenést segítő 

balesetmentes játék / pl. plüss állat, kis takaró, párna/, ezekért az óvoda nem tud felelősséget 

vállalni. 

 

Drágább ruhadarabokat, ékszereket, nagyobb értékű tárgyakat az óvodába ne hozzanak, mert 

eltörésükért, elveszésükért felelősséget az óvoda nem tud vállalni. 

 

Édességek behozatala a csoportban kialakult rendnek megfelelően névnap illetve születésnap 

megünneplésekor, ünnepélyek alkalmaival lehetséges.  

 
Az óvodába érkező gyermek által hozott cukor, csokoládé, rágógumi, és más édesség 

behozatalát nem támogatjuk. 

 

Az óvoda egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS! 

 

 

8.2.  A gyermekek étkeztetése az óvodában 



A gyermekek naponta háromszor étkeznek a kialakított napirendnek megfelelően. A tízóraizás 

és uzsonnázás folyamatosan történik a gyermekek igényeihez igazítottan az alábbi 

időintervallumban: 

- Tízórai: 830 – 930-ig 

- Uzsonna: 1445 – 1515-ig 

Az ebédelés egyszerre, a nagycsoportban naposok közreműködésével történik 12-13 óra 

között. A heti étrend az öltözői hirdető falon figyelemmel kísérhető. 

A csoport számára behozott gyümölcs, zöldség a szülői közösség döntése alapján, 

meghatározott időben lehetséges. 

 

8.3. Étkezési díjak befizetése:  

A díj befizetése előre meghatározott időpontban, készpénzfizetési számlán történik. 

A be nem jelentett hiányzás esetén a szülő az étkezési díj visszatérítésére nem tarthat igényt.  

A megbetegedés első napjára igényelt ebéd visszatérítésére nincs lehetőség. 

Az igazolt hiányzások miatti különbözetet utólag korrigálja az óvoda a következő hónapra. 

A térítési díjat a fenntartó határozza meg. 

Térítési díjjal összefüggő kedvezmények: 

A törvényi előírásoknak megfelelően azok, akik rendszeres nevelési támogatásban 

részesülnek, ingyenesen vehetik igénybe az óvodai étkezést. 

Azok, akik családjukban három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, és nem részesülnek 

rendszeres nevelési támogatásban, 50%-os kedvezményben részesülnek. (A gyermekek 

számáról, annak változásáról a szülő nyilatkozik.) A mindenkori térítési díjból 50%-os 

kedvezményben részesülnek a tartós betegek is (érvényes hatósági igazolással rendelkezők). 

 

8.4. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, lázas gyermek bevitele a többiek 

egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. 

 

A napközben megbetegedett gyermeknek biztosított az elkülönítés, hazaviteléről – a 

legrövidebb időn belüli értesítés után a szülő gondoskodik. 

 

Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. 

 

Óvodában ért sérülés, baleset esetén a gyermek elsősegély nyújtásáról az óvónő gondoskodik, 

szükség esetén orvost, mentőt hív, majd értesíti a szülőt. Amennyiben szükséges, baleseti 

jegyzőkönyvet vesz fel a törvényi előírásoknak megfelelően. 

 

 

9. Kapcsolattartás, együttműködés formái a szülőkkel:   

 beszoktatás, 

 szülői értekezlet,  

 nyilvános ünnepek,  

 nyíltnapok,  
 fogadóórák,  

 munkadélutánok,  

 családlátogatások,  

 gyermekvédelmi ellátást igénylő esetben évente több alkalommal családlátogatás,  

 szülők képviselőjének részvétele a nevelési értekezleten,  

 gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül,  

 faliújságon elhelyezett információkon keresztül,  

 

 előre egyeztetett időpontban a vezetővel vagy a pedagógussal,  



 rendezvények, kirándulások 

 ünnepélyek: Karácsony, Farsang, Anyák napja, Óvodai ballagás, Gyermeknap,  

 

Napi kapcsolattartás rendje: a gyermekekkel kapcsolatos vagy magánjellegű beszélgetésre a 

napirendi tevékenységek szervezése közben nincs lehetőség. Rövid információcsere átadásán 

kívül, hosszabb beszélgetésre kérjük, vegyék igénybe a fogadóóra alkalmait. 

 

10. Konfliktuskezelés rendje 

A szülő panasz esetén elsődlegesen forduljon gyermeke óvónőjéhez és az óvoda vezetőjéhez 

A szülők közötti súlyos, gyermekeket érintő, fenyegető vitás ügyekben az óvodavezető, az 

óvónő köteles értesíteni a Gyermekjóléti Szolgálatot a helyi gyámügy vezetőjét, a jegyzőt. 

 

 

 11. A gyermekek értékelésének rendje 

 

A gyermekek értékelésének pontos rendjét az óvoda Minőségirányítási Programja 

szabályozza. 

 

A bemenet értékelése, szintfelmérés:                               kiscsoportban 1x (okt.) 

A kimeneti fejlettség értékelése középső, nagycsoportban:   félévenként (I. II.) 

 

A gyermekekről készített írásbeli értékelést a szülő a szülői megbeszélésen vagy fogadóórán 

megtekintheti, de az intézményből ki nem viheti és róla semmilyen másolatot nem készíthet (a 

dokumentáció belső óvodai használatra készül). A tájékoztatást aláírásával és a dátum 

rögzítésével igazolja. 

 

 

 11.1. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái 

Az óvodások viselkedésének alakításában a jutalmazás tárgyi formáit ritkán alkalmazzuk: 

 farsangi bemutatkozás alkalmából,  

 sportrendezvényeken,  

 versenyek során,  

 közösségért végzett feladatokban való önkéntes részvétel során.  

 

A napi tervezett tevékenységen való részvétel jelölése, jól szolgálja a motiváció kialakulását, 

így a pozitív értékelés egyik eszköze. 

A gyermek teljesítményének értékelésekor mindannyiszor figyelembe vesszük a gyermek 

önmagához képest való teljesítését, erőfeszítését. Nem az elért teljesítményt, hanem a bele 

fektetett energiát ismerjük el, vigyázva arra, hogy önértékelésében senki ne sérüljön. 

A jutalmazás eszmei formája mindennapi életünkben naponta jelen levő nevelési módszer. 

Többféle formája van verbális és nonverbális egyaránt. Tekintetváltás, elismerő mosoly, 

érintés, simogatás, dicséret, buzdítás, elismerés, mind a gyermeki viselkedés pozitívumainak 

megerősítésére szolgálnak. 
 

12. A gyermekekre vonatkozó óvó-védő előírások, szabályok 

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Rendkívüli eseménynek számít minden olyan előre nem látható esemény, amely a szokásos 

nevelőmunka menetét akadályozza, illetve az óvodába járó gyerekek, felnőttek biztonságát és 

egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti (természeti katasztrófa, 

tűz, robbanással történő fenyegetés). 

Ebben az esetben a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell az épületben lévő valamennyi 

személyt és meg kell kezdeni a gyermekek mentését a „Tűzriadó terv „mentési gyakorlata 



alapján. Évente kell gyakoroltatni a tűz esetén szükséges teendőket és annak eredményét 

írásban kell rögzíteni. 

 

A balesetvédelmi szabályokat életkornak megfelelő szinten ismertetjük, ha szükséges több 

alkalommal is. 

 

A gyermekek biztonsága és az óvoda zavartalan működése érdekében az intézmény bejáratát 

zárva tartjuk. 

 

13. A gyermekek nagyobb csoportjának fogalom meghatározása a szülői szervezet 

véleményezési jogaival összefüggésben: 

A gyermekek nagyobb csoportja az óvodai életet érintő témák esetében, az óvodába járó 

gyermekek 51%-a. 

 

14. A gyermekek jogai 

Kivonat a Köznevelési törvényből 

 

életrendjét (pihenőidő, szabadidő, testmozgás, étkezés) életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki. 

 és védelmet kell számára 

biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. Nem vethető alá testi fenyítésnek. 

nevelésben, nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön. 

jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda, 

tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak 

érvényesítésében. 

gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön. 

-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől 

függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, részesüljön. 

 

 

15. A szülők jogai 

 

- intézmény, nevelési, illetve pedagógiai programját, 

    házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, 

 

    neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt 

    vegyen a foglalkozásokon, 

 
    megválasztható személy, 

- részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

    meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában, szükség esetén 

    jogorvoslatot kérjen. 

 

 

 

A szülők kötelességei 

 



     feltételekről, 

 

     tankötelezettségének vagy fejlesztő felkészítésben való részvételi    

     kötelezettségének teljesítését, 

 

     teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, 

 

      részükre a szükséges tájékoztatást megadja, 

ő beilleszkedését, az óvoda,  

     rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, 

 

     érdekében, 

ttai emberi   

     méltóságát és jogait. 

 

 

16. A házirend nyilvánosságra hozásának szabályozása 

A Házirend a tagóvoda vezető irodájában, illetve a folyosón lévő faliújságon megtalálható az 

intézményvezető által hitelesített másolati példányban. 

Ezt a szülők az óvónőktől elkérhetik. 

A dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is kérhetnek az óvónőktől. 

A tájékoztatás módja: 

- előre egyeztetett időpontban történik 

A házirend egy példányát a gyermek beíratásakor, illetve annak érdemi változása esetén a 

hatályba lépést követően, átadjuk a szülőknek. 

 

A gyermekek érdekében kérjük megértésüket és a házirend betartását! 

 

17. Záró rendelkezések 

 

 

17.1. A házirend módosításának szabályai: 

 

A házirendet módosítani lehet: 

- szülői igény, 

- nevelőtestületi igény esetén 

- törvényi,- szervezeti átalakítás, személyi változások miatt 

 

Amennyiben a szülők 50%-a + 1 fő igényli a módosítást, akkor kell a módosításra vonatkozó 

kérést az óvodavezetőnek jelezni. A módosítással kapcsolatos döntésről a kérelmezőket 30 

napon belül tájékoztatja a tagóvoda vezető. 

 

17.2. A házirend elkészítése, elfogadása, jóváhagyása 
 

A Házirend elkészítéséért az óvodavezető felelős. 

 

A házirendet az óvoda nevelőtestülete fogadja el, a Szülők Munka Közösségét véleményezési 

jog illeti meg. 

 

A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

 



 

Megjegyzés:  

A házirend 2013. szeptember 01-én lép hatályba. 

 

 

 

 

 
Fülöpháza, 2013. július 22. 

 


