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Házirend

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 érdekében, valamint az eredményes
együttműködés miatt törekedjenek a benne foglaltak betartására! 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.
Óvodánk önkormányzati fenntartású, a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési
intézménye, a családi nevelés kiegészítőjeként működik, alapvető feladata az óvó-védő,
szociális és személyiségfejlesztő funkció. A gyermeki személyiség kibontakoztatására,
nevelésére és fejlesztésére törekszik. Fejlődésüket tudatosan tervezett és szervezett nevelési
helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő. Óvodánk a gyermek harmadik
életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési rendszer
szakmailag önálló nevelési intézménye.
Nevelési alapelvünk: a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete és
megbecsülése, mely mindenkor a gyermek lelki, szellemi és fizikai tehetségének és
képességének legtágabb határáig való kiterjesztését jelenti.
Pedagógiai programunk a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztését minden
későbbi fejlődés alapjaként kezeli. Nevelésünk centrumába az együttműködési képességek
fejlesztését helyezzük, képessé kívánjuk tenni az idejáró gyermekeket a hatékony
kooperációra és kommunikációra, az egymás iránti szociális érzékenységre. Mindezek mellett
kiemelt figyelmet fordítunk a néphagyományok ismeretére, a népi kultúra ápolására és
szeretetére, az egészséges életmódra nevelés valamint a környezetvédelemre, a
környezettudatos gondolkodás formálására.
Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Köznevelési törvény, az
Óvodai nevelés országos alapprogramja, a Pedagógiai Program és a Szervezeti és Működési
Szabályzat szerint folyik, mely dokumentumok nyilvánosak, Önök számára elérhetők a
honlapunkon: http://www.morahalom.ovoda.org/index.php.
A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda
és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges.
Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák
végig, a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek
partnereink a benne foglaltak érvényesülésében.
Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket!
Kelt: Mórahalom, 2020. szeptember 01.
…..Kosztyu Gyuláné….
óvodavezető
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Bevezető rendelkezések
A Házirend megvalósításával biztosítjuk a pedagógiai programban foglalt célok
elérését, betartása kötelező a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az
óvodaközösség és a szülői közösség minden tagja számára.
A Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda (melynek székhelye: 6782 Mórahalom,
Egyenlőség u. 19.) az alábbi rendelkezések alapján alkotta meg házirendjét.
A Házirend jogszabályi háttere:
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet,
 a gyermekek védelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk. Egy példány a bejárat
melletti faliújságon hozzáférhető minden érdeklődő számára. Egy példány megtalálható az
óvodavezető irodájában, és egy példány a nevelőtestületi szobában, illetve elektronikusan az
óvoda honlapján.
A Házirend hatálya
Időbeli hatálya: az intézményvezető jóváhagyásával a kihirdetés napjától és határozatlan
időre szól.
Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.
Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök,
valamint a Szülői Szervezet.
A kihirdetés napja: 2020. szeptember 01.
A Házirend személyi hatálya kiterjed:
 az óvodával jogviszonyban álló alkalmazottakra,
 az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre,
 az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre,
illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában,
 a szülőkre.
A Házirend területi hatálya kiterjed:
 az óvoda területére,
 az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán
kívüli programokra,
A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések: a házirendben foglaltak megsértése
mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése.
Jogorvoslati lehetőség: a házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő
jogorvoslattal élhet. Az óvoda döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen
a szülő eljárást indíthat.
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Általános információ az óvodáról
Az intézmény alapítója:
Alapító címe:
Az alapítás éve:
Az intézmény fenntartója:
A fenntartó címe:
A fenntartó elérhetősége:

Mórahalom Városi Önkormányzat
6782. Mórahalom, Szentháromság tér 1.
1995. 01. 01.
Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
6782.Mórahalom, Szentháromság tér. 1.
+3662/281-022

Az intézmény neve:
Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda
Az intézmény típusa:
Óvoda
Az intézmény OM azonosítója: 029447
Az intézmény címe - székhely:
6782. Mórahalom, Egyenlőség u. 17-19.
Telephely címe:
6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.
Telefon:
06/62-281-023
Mobiltelefon:
06/70-312-3088
E-mail:
ovoda@morahalom.hu
Web:
http://www.morahalom.ovoda.org/index.php
Az óvoda vezetője:
Fogadóórája:
Az óvodavezető helyettese:
Fogadóórája:
Az óvodavezető helyettese:
Fogadóórája:

Kosztyu Gyuláné
minden hónap első hétfői napján 8-10 óráig
Demus Lászlóné
minden hónap első pénteki napján 8-9 óráig
Szalma Attiláné
minden hónap első pénteki napján 8-9 óráig

Az intézmény nyitva tartása
Az óvodai nevelési év a naptári év szeptember 01 - augusztus 31-ig tart.
Az óvodai oktatási év a naptári év szeptember 01 - május 31-ig tart.
Az óvoda napi nyitva tartásának rendje: hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 óráig
Ezen időszakon belül a csoportok összevontan működnek 7-7:30 és 13-17-ig.
Nyári zárva tartás: általában augusztus hónapban, időtartama 3 hét, pontos idejéről
minden naptári év február 15-ig hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőket.
Téli zárva tartás: a karácsony és újév közötti időszak, melyről október 15-ig
hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőket.
Nevelés nélküli munkanap: Évente maximum 5 munkanapot vesz igénybe az óvoda
dolgozóinak az óvodát érintő szakmai és működési kérdéseinek közös megbeszélése, melyre a
közoktatási törvény nevelés nélküli munkanapot engedélyez. Ilyenkor az óvoda zárva tart,
gyermekeket nem fogadunk. A nevelés nélküli munkanap pontos idejéről a csoportok üzenő
tábláján tájékoztatjuk a szülőket.
Nyári időszak alatt június 01-augusztus 31. között csoportösszevonást alkalmazunk,
amennyiben (először külön emeleti, külön földszinti, majd óvoda összesen) az összevont
csoport(ok)ban a gyermeklétszám nem haladja meg a maximum 25 főt.
Ugyan ezt az eljárást alkalmazzuk az egyéb, ill. rendkívüli esemény bekövetkeztekor az
egész év folyamán.
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Gyermekek az óvodában
Az óvodás gyermek jogviszonya (felvétel, elhelyezés, távolmaradás)
Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik Idejét, helyét, módját 30 nappal előtte
nyilvánosságra hozzuk.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Létszámtól, és az
óvoda alapító okiratában foglaltaktól függően az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az
óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A beírás a felvételi és előjegyzési naplóba
történik a gyermek személyazonosításra alkalmas és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, a
gyermek TAJ kártyája, anyakönyvi kivonata, és a szülő személyi igazolványa, lakcím
kártyája, (egyéb iratai) alapján, nem magyar állampolgár esetén: tartózkodás jogcímét igazoló
okirat. A gyermekek felvételéről, átvételéről, elutasításról az óvoda vezetője dönt, melyről
határozat formájában értesíti a gondviselőt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a
felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, mely javaslatot tesz a
felvételre.
Gyermek átvétele: hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az
óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. Szükséges csatolni a korábbi
óvoda által vezetett fejlődési lapját/naplóját.
Az óvoda igénybevételének feltételei:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése (Nkt.)
értelmében: „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség nevelő
intézmény”
 A gyermek 3 éves korától legalább napi 4 órában óvodai nevelésben részvételre
kötelezett.
 A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, 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.
 ágy-és szobatisztaság,
 egészségesség (ÁNTSZ),
 étkezési térítési díj befizetése.
Üres férőhely esetén évközben is elfogadunk jelentkezést, átvételi kérelmet. Felvételi
kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt.

Az óvodába történő felvétel
A gyermekek csoportba sorolásáról az óvodavezető dönt. Az óvodában életkor szerint
kialakított csoportok működnek: kiscsoport, középső csoport, nagycsoport.
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A gyermek igénybe veheti az óvodát amennyiben:
 a 3. életévét betöltötte,
 a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási engedéllyel rendelkező 3 éves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető,
 akinek szülője felvételi körzetünkben dolgozik,
 teljesen egészséges és ezt orvosi igazolással bizonyítja,
 a szülő a térítési díjat befizette, vagy ennek hiányában kedvezményezettséget igazoló
nyilatkozattal/határozattal rendelkezik.
A kötelező óvodai felvétel/átvétel elsőbbségét élvezi, ha a gyermek:
 sajátos nevelési igényű, (akinek szakértői és rehabilitációs bizottság az óvodát jelölte,
és az óvoda alapító okirata tartalmazza az adott fogyatékosság típusa szerinti
tevékenységet),
 akinek felvételét a gyámhatóság vagy a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi,
 a többi gyermek esetében a születési sorrend, azaz akik hamarabb töltik be a harmadik
életévüket.
A kötelező felvételt/átvételt az óvoda nem tagadhatja meg:
A jegyző a szülő írásos kérelme, és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos 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 jegyző döntéséről határozatot
hoz, és megküldi a szülőnek, óvodának. Az óvodapedagógusok a felvételi és mulasztási
naplóban rögzítik a felmentés tényét és a határozat számát.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.
Jogorvoslati lehetőség a gyermek felvételének elutasítása esetén:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést
megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. A Szülő a
fellebbezést a jegyzőnek címezve, de az óvoda vezetőjének kell benyújtani.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás nélkül értesítjük
az előző óvoda vezetőjét is.
Az óvodaköteles korú gyermek óvodába járásának szabályai
 Az óvoda nevelőtestülete kiemelten kéri, hogy az óvodaköteles gyermeket szüleik
legkésőbb 8 óráig hozzák be az óvodába a foglalkozásokon való rendszeres
fejlesztőmunka, valamint az iskolai alkalmasság elérésének érdekében.
 Betegség miatt történő hiányzását minden esetben orvossal kell írásban igazoltatni.
 Igazolatlan mulasztásnál az eredménytelen írásbeli felszólítás után az óvoda vezetője
az önkormányzat jegyzőjét értesíti az óvodaköteles igazolatlan távolmaradásáról.
A gyermek érkezésének és távozásának rendje
A napirend megismerése a szülők számára fontos feladat, ugyanis az óvodába érkezés
és az onnan való távozás rendjét meghatározza. A szülő csak a napirend zavarása nélkül
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hozhatja később, vagy viheti el hamarabb a gyermekét. Kérjük, tájékozódjanak gyermekük
csoportjának napirendjéről.
A napirend zavarása nélkül a szülők:
 reggel 7.00-8.00 között hozhatják be az óvodába gyermekeiket, hogy játszhasson és
részt vehessen a tevékenységekben
 A gyermeket óvodába érkezéskor a szülő az óvónőnek köteles átadni!
 Egyedül óvodába járás 5 éves kor után lehetséges a szülő írásos engedélyével!
 Ha nem a szülő viszi haza a gyermeket, az óvónőt szóban, vagy írásban kell
tájékoztatni! (válás esetén, távoli rokon, ismerős stb.)
 A családban bekövetkező válás esetén bírósági, vagy gyámhatósági határozatban
foglaltak szerint adjuk ki a gyermeket. Ennek hiányában kötelesek vagyunk mindkét
szülő számára a szülői jogokat biztosítani.
 Az óvoda zárása után itt maradt kisgyermek szüleit megpróbáljuk telefonon elérni.
Amennyiben kétszeri alkalommal fordul elő, hogy az óvoda zárásáig nem érkeznek
meg a szülők, abban az esetben jelzéssel élünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé.
A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének és igazolásának
eljárásrendje
Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni.
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a szülő írásbeli kérelmére, amit legkésőbb a hiányzást megelőző napon 10 óráig átad a
gyermeket nevelő óvodapedagógusnak az óvoda által használt (Házirend 1. sz. mellékelte)
nyomtatványon,
b) szülői kérelemre az óvodavezető a nevelési év során, a központi iskolai szüneteken felül,
maximálisan 30 nap távolmaradást engedélyezhet az óvoda által használt (Házirend 2. sz.
mellékelte) nyomtatványon,
c) a gyermek beteg volt, a jogszabály szerinti tartalommal rendelkező orvosi igazolást átadta a
gyermeket nevelő óvodapedagógusnak a felgyógyulást követő első óvodai ellátás napján,
d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.

A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet V. FEJEZET A GYERMEK, A TANULÓ
KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSE 19. A gyermek, a tanuló mulasztásával
kapcsolatos szabályok
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200020.EMM&fbclid=IwAR0h3XMK2nB68BvkY21TC54-KRXS3sVGcGpiqyATSWtCyd6H2Cz51SZo3I)

51. § (4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai
nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt,
az óvoda vezetője - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
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331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a
gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a
gyermekjóléti szolgálatot,
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával
haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására
figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást
kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos,
továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben,
és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a
 tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az
általános szabálysértési hatóságot.
 húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c)pontja szerinti szabálysértési
tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben
összesen az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek
esetén tizenegy nap.
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:
 a gyermeket másik óvoda vette át (az átvétel napján),
 a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
 a gyermeket az iskola felvette (nevelési év utolsó napján),
 szakértői határozattal legkésőbb akkor, ha adott nevelési év utolsó napjáig (aug. 31.) a
gyermek a nyolcadik életévét betölti.
Az óvoda általános napirendje
Az időpontok rugalmasak, illetve az évszakhoz, időjáráshoz igazodva változhatnak.
7:00- 10:30
gyülekező, szabad játék, játékba ágyazott tevékenységek (vers, mese,
bábozás, tánc, ének, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, kézi munka,
külső világ tevékeny megismerése), szervezett mozgás, egyéni
fejlesztések
tízóraizás 8.30-9.30-ig,
10:30-12:00
készülődés az udvarra, ebédig játék a szabadban, séták, kirándulások,
12:00-13:00
tisztálkodás, terítés, ebéd,
13:00-15:00
tisztálkodás, fogmosás, készülődés a lefekvéshez, mese, délutáni alvás,
15:00-16:00
tisztálkodás, uzsonna, szabadidős tevékenység,
16:00-17:00
játék, hazaadás.
A délelőtt folyamán kerül sor a logopédiai, fejlesztőpedagógiai foglalkozásokra. Ezen
kívül általában délelőttre szervezzük a kirándulásokat, sétákat.
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Gyermekjogok és kötelességek érvényesülése az óvodában
A gyermek személyiségét és emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani, és
védelmet kell számára biztosítani a fizikai és a lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem
vethető alá testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Közvetlen vagy
közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti óvodásainkat. Nem vonható el a
levegőztetés lehetősége a gyermektől, s épp úgy nem erőltethető számára az étel.
A gyermek joga:
 biztonságban, és egészséges környezetben neveljük, az óvodai napirendet pihenő idő,
szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával
életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsuk ki,
 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön,
tehetségének megfelelően felismerése és fejlesztése érdekében,
 a szülő elhatározása szerint hitoktatásban vehessen részt,
 állapotának, adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön
(Pedagógiai Szakszolgálat igénybe vétele),
 családja anyagi helyzetétől függően térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben
részesüljön,
 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
 óvodánk eszközeit, felszereléseit térítésmentesen használhassa,
 személyiségjogait (szabad kibontakoztatás, önrendelkezés, cselekvési szabadság,
családi élet) tiszteletben tartsuk, azonban e jogának gyakorlása nem korlátozhat
másokat ugyanezen jogaik érvényesítésében.
A gyermek kötelessége:
 vegyen részt az intézményes nevelésben, hogy tankötelezettségének megkezdését
időben tudja teljesíteni,
 óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
 sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak,
ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy
balesetet észlelt,
 tanúsítson tiszteletet és megbecsülést az óvoda dolgozói iránt, kerüljön minden durva,
agresszív megnyilvánulást, trágár beszédet,
 tartsa be az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét,
 őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt
játékokat, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit.
Az általános gondatlanságból, illetve szándékosan okozott kárt a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint kell megtéríteni.

Gyermekek számára behozható tárgyak, felszerelések
Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik.
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Az eredményes nevelő, fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések
szükségesek, melyről minden nevelési év első – új gyermekek szülei esetén óvodakezdéskor szülői értekezletén tájékoztatjuk a szülőket:
 váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz - jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító
lábbeli,
 testnevelés foglalkozáshoz kényelmes ruha - rövidnadrág, póló, kislányoknak lehet
dressz, tornacipő,
 egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha,
 a gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért biztonságérzetük
fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és
cipőiket,
 az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, vagy egyéb
más ruházat, szükségességéről a szülőket aktuálisan tájékoztatjuk,
 óvodánkban csoportonként egységes pólókat viselünk a közösséghez való tartozás
erősítése érdekében. Hagyományos ünnepeinken, rendezvényeken, kirándulásokon
javasoljuk az óvoda logóját tartalmazó póló viselését; a póló megvásárlása a szülők
közös döntése
 a speciális foglalkoztatás eszközeit (logopédiai és egyéb fejlesztés,) az érintett szülők
az adott szakemberrel egyeztetik,
 az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát kérjük mellőzni;
amennyiben erre sor kerül, fontosnak tartjuk és kérjük bejelenteni, vagy átadni a
gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak; értékes tárgyakért, behozott és viselt
ékszerért – az óvoda dolgozói nem vállalnak felelősséget; az ékszerek eltűnése esetén
az óvoda nem tartozik kártérítési felelősséggel,
 a gyermekek gyógyszert, pénzt, tűzgyújtó eszközöket, telefont, vágó-szúró eszközöket
az óvodába nem hozhatnak,
 a szülők gyermekeik részére az ún. „befogadás-beszoktatás” ideje alatt személyes,
tárgyat („alvóka”, maci, stb.) behozhatnak,
 év közben 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.
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.
A gyermek étkeztetése az óvodában:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. évi LXIII.
törvénnyel történt módosítása 2015. szeptember 1-ejei hatállyal kibővíti a bölcsődében és az
óvodában ingyenesen étkezők körét.
A szülő a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének
igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén” c, dokumentum kitöltésével
büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
egyúttal hozzájárul a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív
kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.
Az igénybevételét jogcímei:
o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
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o tartósan beteg vagy fogyatékos,
o családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
o családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
o nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
o családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.






Az étkezési térítési díjat az iskola napközi konyháján kell befizetni minden hónapban
az előre kifüggesztett időpontokban, a tárgyhónapot megelőző hónap 30. napjáig.
Hiányzás esetén az ebédmegrendelést, illetve annak lemondását telefonon, vagy
személyesen előző nap 10 óráig teheti meg a szülő. Az előre kifizetett, de igénybe nem
vett szolgáltatás a következő havi befizetésnél kerül jóváírásra.
Hiányzás esetén a bejelentés napján vihető el az ebéd.
Ebédet elvinni 12- 1230-ig lehet a csoportszobából. Ez idő után nem adható ki!
A gyermekek által fogyasztott, óvoda által biztosított élelmiszerekből ételmintát
teszünk el, melyet hűtőszekrényben 48 óráig megőrzünk.

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok, óvó- védő
intézkedések
Általános egészségügyi szabályok
 Az egészséges életmódot támogató intézményi munkarend és házirend betartása az
intézményben mindenki számára kötelező.
 Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak!
 A gyermekek óvodába lépésekor – a jelentkezés során – a szülőnek tájékoztatást kell
adnia gyermeke rejtett betegsége felől (gyógyszer-érzékeny, ételallergiás, epilepszia,
egyéb egészségügyi probléma). Amennyiben ez később jut az érintett óvodapedagógus
tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás indítványozásával.
 Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított
legrövidebb időn belül haza kell vinnie.
 A gyermekek részére gyógyszer csak tartós betegség esetén, kizárólag orvosi javaslat
és szakvélemény (pl. asztma) alapján adható be az óvodában.
 Lázas, beteg, megfázott (fokozott orrfolyás, köhögés), gyógyszert fogyasztó, lábadozó
gyermeket a saját, és óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen
esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
 Betegség után a gyermek kizárólag orvosi igazolással jöhet óvodába. Amíg a szülő az
igazolást át nem adta az óvodapedagógusnak, addig a gyermek közösségbe nem
vehető be. Az igazoláson fel kell tüntetni a hiányzás időtartamát is.
 Fertőző gyermekbetegség (bárányhimlő, kötőhártya-gyulladás, tetvesség…), esetén, az
óvodát azonnal értesíteni kell a további megbetegedések elkerülése érdekében, és a
szükséges preventív intézkedések megtétele miatt (fokozott elővigyázatosság,
fertőtlenítés, védőoltás miatt).
 Az intézmény a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi
rendelkezések alapján – jár el.
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A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A védőnő havi rendszerességgel, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát,
vezeti ez egészségügyi feljegyzést, tetvességi vizsgálatot végez, figyelemmel kíséri a
védőoltások meglétét.
A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem
A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések (HACCP) szerint, az óvodába házilag
készített (otthon sütött süteményt, lekvárt, befőttet, stb.) ételt behozni és azt a gyermekeknek
feltálalni nem szabad.
A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a
kereskedelemben kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni.
Az óvodában csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével
behozni nem szabad. A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk.
Egyéb rendelkezések
 A konyhákban és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az óvoda
dolgozói tartózkodhatnak.
 A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!
 Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos!
Óvó-, védő intézkedések
A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:
 a helyiségek és az udvar rendjének betartása,
 a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata,
 az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be,
 alvásidőben csak az óvónő által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál,
 a csoportszobából csak engedély kérésével, a szülő vagy a dajka felügyelete mellett
léphet az engedélyezett helyiségbe,
 az udvaron tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat,
 az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az
óvónőnek, s csak akkor, ha az óvodapedagógus a bejelentést tudomásul vette,
 társát vagy társai játékát nem zavarhatja,
 társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai és lelki bántalmazást nem
alkalmazhat.
A szülők, pedagógusok feladata a gyermek védelmének megelőzésében:
 a gyermekek védelme érdekében érkezéskor illetve távozáskor a bejárati kapu, ajtó
gyermek biztos zárának használata valamennyi szülő és dolgozó kötelessége és
feladata,
 idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában,
 a gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a kaputól sem,
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 érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvónőnek,
illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat,
 miután a szülő, illetve meghatalmazottja átveszi az óvodapedagógustól a gyermeket,
iránta teljes felelősséggel tartozik,
 délutáni udvari játék esetén is kérjük, hogy a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye
át gyermekét, és csak ezután távozzanak el az óvodából,
 kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az
óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják,
 óvodás gyermek intézményünkből csak a szülői nyilatkozatban megjelölt személy meghatalmazott nagykorú - kíséretében távozhat; e személy – átadást követően – a
gyermekért felelősséget vállal,
 tizenkét éven felüli, de kiskorú gyermek, testvérét csak kizárólag szülői engedéllyel
viheti el az óvodából,
 kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait
szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy
betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket,
 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; kérjük, hogy a szülői felügyeleti
jogkör változását haladéktalanul jelezzék az okirat bemutatásával (ennek tényét az
óvodapedagógusok csoportnaplóban rögzítik),
 a balesetek megelőzése érdekében a gyermekek ne viseljenek a mindennapokban
ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet,
 az óvodai élet során a gyermekek csak felnőtt kísérettel mehetnek le az udvarra, illetve
a mosdóba, ahol szintén felnőtt felügyeletet kell biztosítani,
 baleset esetén szükség szerint értesítjük Önöket, a mentőket, a gyermekorvost.
 a pedagógus a gyermekek tevékenységeivel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az
elvárható magatartásformát az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség
szerint (kirándulások és egyéb programok, új gyermek érkezését követően, udvarra
menetel előtt, stb.) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismerteti,
melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban dokumentálja,
 rendkívüli helyzetben – tűz, bombariadó, egyéb veszélyhelyzet – esetén az
intézményben tartózkodó felnőtteknek emberi és hivatásbeli kötelessége a gyermekek
mentése, biztonságos körülmények közé helyezése.
Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi szakhatóság,
tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani.

Az óvodában bekövetkezett rendkívüli esemény (tűz és bombariadó,
természeti katasztrófa, terror-támadás) esetén a gyermekek elvárható
magatartási, viselkedési szabálya
A rendkívüli eseménynél használt jelzés hallatára (csengő) a gyermekek kötelesek az
őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul végrehajtani, képességeikhez mérten a lehető
legrövidebb idő alatt teljesíteni.
A baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési
útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét.
Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza.
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Az óvoda napirendjével és étkezésével, felszerelésével kapcsolatos
tudnivalók





Az óvodai heti étlap minden alkalommal felkerül a csoport szobák fali újságára
valamint a tálaló konyhába is kifüggesztjük.
Nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja az óvoda területén a gyerek
etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt.
Célszerű a korán (6.30 – 7.00 óra között) érkező gyereket otthon megreggeliztetni.
A csoportokban az óvónő döntése alapján szervezett reggeli 8.00-09.30 óráig kerül
elfogyasztásra.

Étkezési térítési díj befizetésének rendje
 A befizetés pontos dátumát előre jelezzük a főbejárati hirdetőtáblán, illetve az óvodai
csoportok faliújságán.
 A befizetés havonta előre történik, az önkormányzat rendeletében meghatározottak
szerint a tárgy hónapot megelőző hó 30. napjáig.
 A befizetés készpénzes fizetéssel teljesíthető.
 Pótbefizetésre csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor.
 A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra.
 A gyermek távolléte, betegsége nem mentesíti a szülőt az étkezéstérítés napján a
befizetési kötelezettsége alól.

Szülők az óvodában
A szülőkkel való közös nevelési elvek 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, a durvaságot mellőzve,
erőszakmentesen oldják meg.
Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az
alapelveket erősítsék gyermekeikben. Például: mellőzzék gyermek előtt az indulatos, negatív
megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó
felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását még abban az esetben is, ha
előző nap az Önök gyermekét érte sérelem.

A szülő joga





megismerni az óvoda dokumentumait (Pedagógiai program, Házirend, Szervezeti és
Működési Szabályzat),
gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez
tanácsokat, segítséget kapjon - előre egyeztetett időpontú – fogadóórákon,
az óvoda nyitott rendezvényeinek látogatása,
igénybe venni a Pedagógiai Szakszolgálat ellátását,
15
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a gyermek lelkiismereti és vallásszabadságának irányítása, figyelembe véve az életkori
sajátosságokat,
a család az anyagi helyzetétől függően térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben
részesüljön,
személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
a szülők közösségének tagjaként meghatározni azt a legmagasabb összeget, amelyet a
fenntartó által megállapított ellátási díjon felüli szolgáltatások körébe tartozó program
megvalósításánál nem lehet túllépni,
a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérni az
óvodavezetőtől

A szülő kötelessége













gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről, és arról, hogy a gyermek teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon
ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával,
kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse
folyamatát, valamint a gyerekközösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet
szabályainak elsajátítását,
rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és
részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg,
vegyen részt szülői értekezleten, fogadóórán, vagy egyéb szülői fórumokon,
gondoskodjon gyermeke felügyeletéről szülő értekezlet-, fórum esetén (értekezleten,
megbeszéléseken csak a szülők vehetnek részt, gyermekek nem),
a hatékony együttműködés érdekében aktívan vegyen részt a csoport életében,
amennyiben az óvoda a gyermek Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó vagy
Szakértői Bizottság) vizsgálatát indokoltnak találja, úgy a szülő a kijelölt időpontban
köteles gyermekét elvinni; a szülői együttműködés hiányában az óvodavezető a
jegyzőhöz fordul,
tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait (a nevelőknek a
szülőktől elvárható tiszteletét az a jogi helyzet alapozza meg, hogy a pedagógusok
nevelő munkájuk alkalmával – büntetőjogi védelem szempontjából – közfeladatot
ellátó személyeknek minősülnek),
a szülő kötelessége más gyermek személyiségének és tulajdonának tiszteletben tartása,
- probléma esetén kérje az óvodapedagógus, illetve az óvodavezető segítő
közreműködését.
A szülőknek joguk van a gyermekek óvodai magatartása, fejlődése iránt érdeklődni.
Kérjük, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magán jellegű beszélgetésekre az
óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert
balesetet idézhet elő, és zavarja a nevelés-oktatás folyamatát!

Helyiségek, berendezések használati rendje
A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az
engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (pl. nyílt nap, ünnepélyek, fogadó órák,
értekezletek, játszódélutánok, stb.), illetve előre egyeztetett időpontban és módon.
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Az óvoda helyiségeit - kivéve a pedagógiai program szerint szervezett ünnepeket és egyéb
rendezvényeket - más, nem nevelési célra átengedni kizárólag a gyermekek távollétében, az
óvodavezető, valamint a fenntartó képviselőjének engedélyével lehet. A helyiségek
tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai dolgozók,
szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás.
Az óvodavezető irodájának eszközeit az óvodavezető és helyettese óvodatitkár
használhatja, kivételt képez a számítógép, melyet szükség esetén az óvodapedagógusok is
igénybe vehetnek.

Az óvoda helyiségeinek - szülők által történő - használhatóságának rendje
Pedagógiai programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk
járó gyermekek szüleinek, családtagjainak bevonása az óvoda életébe, illetve a szülők segítő
támogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban.
A higiénés szokásokat és szabályokat betartva a szülők az intézmény alábbi
helyiségeit használhatják:
 aula, folyosó, gyermeköltöző,
 szülők számára kijelölt mosdó helyiség (földszint),
 az óvoda udvara
 A csoport üzenő tábláján keresztül tájékoztatjuk Önöket az aktuális programokról,
esetleges kérésekről. Kérjük, ezt naponta kísérjék figyelemmel!
 Gyermekükre az óvoda aulájában várakozhatnak.
 A két épületet összekötő folyosón, valamint a gazdasági bejáraton nem
közlekedhetnek.
 Az óvoda területére gépjárművel nem hajthatnak be.
 A szülők írásos nyilatkozata szükséges minden olyan döntéshez, amelyben a szülőkre
fizetési kötelezettség hárul.

Együttműködés a szülőkkel, közérdekű információk
Az együttműködés célja:
 szocializáció,
 családi nevelés segítése,
 a gyermek iskolára való felkészítése,
 család-óvoda nevelési módszerének harmonizálása.

Kapcsolattartás a pedagógussal, a nevelőmunka
Az óvodapedagógus a nevelési-tanulási folyamat szervezője, a gyermeki
tevékenységek felügyelője, irányítója, ezért csak rendkívüli esetben kerülhet sor a
gyermekekkel való közös tevékenységének megzavarására.
Gyermekekkel kapcsolatos információt csak a gyermek saját óvodapedagógusai, ill. az
óvoda vezetője adhat.
A szülők csak rendkívüli esetben hívhatják telefonhoz az óvónőket, az üzenetet az
óvodatitkár veszi és gondoskodik annak átadásáról.
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Az óvoda a szülőkkel a mindennapos találkozás (a gyermek átadása, átvétele) alkalmával és
 családlátogatás (aktuálisan),
 szülői értekezletek (évente 3-4 alkalom),
 közös rendezvények (Mihály-, Adventi nap, stb.),
 fogadóórák (vezető, óvónői) (jelzett időpontban).
Intézményünkben a gyermekek értékeléséhez az alábbi dokumentációt használjuk:
 Egyéni fejlődést nyomon követő dokumentáció alapján az óvodapedagógusok, az éves
munkatervben meghatározottak alapján végzik, és rögzítik.
 Óvodai szakvélemény (rendelet szerint az óvoda adja ki).
 Szakértői bizottság véleménye (az illetékes intézmény állítja ki).

Tankötelezettség megállapítása
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megléte, annak igazolása.
A tankötelezettség kezdetéről:
 az óvoda vezetője,
 ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői
bizottság,
 az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi
vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.
Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban Óvodai
szakvélemény kiállításával:
 igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,
 dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltött gyermek óvodai nevelésben való
további részvételéről,
 kezdeményezi, hogy a gyermek szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton
vegyen részt, ha:
 a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el
a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
 a gyermek nem járt óvodába,
 a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással (szakvélemény), vagy
döntéssel.
 kezdeményezi a szakértői bizottsági vizsgálatot a gyermek iskolába lépéséhez
szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus
31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.

Közérdekű információk
Titoktartás
A gyermeki jogok védelme érdekében a gyermek adatait, a gyermekről készült
feljegyzéseket titkosan kezeljük. Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a gyermek
dokumentumaiba csak a szülőnek (gondviselőnek) van betekintési joga.
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