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IKT: 62.-1/2018 

 

I. BEVEZETŐ 

 

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott Házirendet figyelmesen olvassák végig, 

és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. 

 

Óvodánkra jellemző a harmonikus, derűs, családias légkör, amelyben a gyermekek 

felszabadultan, jól érzik magukat. Lehetőség nyílik a gátlásos, nehezen oldódó gyermek 

számára is a beilleszkedésre, képességeik mélyebb kibontakoztatására. 

 

Óvodánk céljai az alábbiak 

 

1 A 2,5-7 éves korú gyermekeket képessé tegye a hit befogadására, rácsodálkozni a 

teremtett világra, az abban végbemenő változásokra.  

2 Tradicionális értékek és a műveltség átadása a gyermekeknek a játék segítségével.  

3 Biztonságos tájékozódás kialakítása a gyerekek szűkebb és tágabb környezetében.  

4 A gyermekek érdeklődésének felkeltése illetve kielégítése az óvodai és óvodán kívüli 

tevékenységekkel, programokkal. 

5 A cél megvalósításához szükséges feltételek biztosítása. 

 

Gyermeknevelési módszerünk „titka” az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek 

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

érdeklődő, a világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje meg a 

valódi értékeket, tudjon örülni, lelkesedni.  

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

igényes körülmények között töltsék ovis éveiket. A napi tevékenységek során arra törekszünk, 

hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést, és az 

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

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

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

tevékenységek egyensúlyban legyenek. A változatosságon, sokszínűségen kívül törekszünk a 

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

a gyermek egészséges fejlődéséhez. Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal 

együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben.  

Az egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk, ezért lehetőséget adunk a 

megfelelő mennyiségű és minőségű sportolásra, gondoskodunk a változatos, egészséges 

étrendről. A gyermekek egészségi állapotát gyermekorvos, fogaik épségét fogorvos ellenőrzi 

rendszeresen. 

 

II. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

A házirend célja, hogy megállapítsa - többek között -   

- a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját,   

- a gyermek óvodai étrendjével kapcsolatos rendelkezéseket,  

- az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei, berendezési tárgyai,  

   eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét.  

 

Házirendünk feladata, hogy – összhangban az óvoda pedagógiai programjával, a 

Köznevelési törvényben foglaltakkal, valamint az SZMSZ szabályaival – segítse a szülőket az 

óvodai életben való eligazodásban, tájékozódásban, a helyi szokások megértésében, 

megtanulásában. 

Minden olyan lényeges információt itt adunk meg, mely szükséges az óvodai élethez. 

Házirendünkben foglaltak megtartása a gyermekek, a szülők, az itt dolgozók érdekeit egyaránt 

szolgálja. Biztonságot, kapaszkodót ad az óvodába lépés pillanatától a mindenkit érintő jogok 

és kötelezettségek rendszerében, s egyben alapja annak, hogy a keresztény értékek szerint 

harmonikus, nyugodt, toleráns, partneri viszonyban gondoskodhassunk a ránk bízott 

kisgyermekekről. Házirendünk hatályba lépése után jogszabályként fog funkcionálni, ezért a 

benne foglaltak be nem tartása számon kérhető. 
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A Házirend jogszabályi háttere 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény; 

 az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján készült. 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  

 

A Házirend hatálya  

 

A Házirend személyi hatálya az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi 

alkalmazottjára, az intézménybe járó 3 év alatti - 8 éves korú gyermekekre, szüleikre és az 

intézményben képességfejlesztő foglalkozásokat vezető személyekre egyaránt vonatkozik.  

 A házirend időbeli hatálya: 

- A gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki 

jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart. 

Kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is.  

 A házirend területi hatálya: 

A házirend előírásait az intézmény területén; azon magatartási szabályait, melyek 

értelmezhetőek intézményen kívül is - az intézmény által szervezett programok, foglalkozások 

esetében - az intézmény területén kívül is alkalmazni kell.  

 A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok:  

A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend 

elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol.  A 

házirendet a nevelőtestület részéről az intézményegység - vezető, a szülői szervezet 

képviseletében a szülői szervezet elnöke írja alá. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik 

érvényessé. 
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A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértésnek minősül.  

Felülvizsgálatra, módosításra akkor kerül sor: 

- ha a jogszabályokban változás áll be, 

- a Szülők képviselője, vagy a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

 

Hatályba lépés 

Nevelőtestületi elfogadást követően a Házirend a kihirdetés, kézbeadás és kifüggesztés napján 

lép hatályba. A hatályba lépést követően az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény 

szolgáltatásait igénybe vevő gyermekekre és szüleikre egyaránt vonatkozik.  

A jelen Házirend visszavonásáig érvényes. 

 

Házirend nyilvánossága 

 

A házirendet nyilvánosságra kell hozni.  A házirendet ki kell függeszteni a központi 

faliújságra. 

A házirend egy-egy példányát át kell adni:  

- a szülői szervezet elnökének,  

- valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak,   

- a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor, ill. az első szülői értekezleten a 

házirendet ismertetjük, értelmezzük annak tartalmát, megnevezzük annak kifüggesztési 

helyét, honlapon történő találhatóságát, kézbe adjuk, tartalmának tudomásul vételét a szülők 

aláírásával igazoltatjuk. 

A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy 

példányát ismét át kell adni az érintetteknek. További példányok találhatók a vezetői irodában 

és csoportszobákban.  

 

Köszönésünk:  Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

    Dicsőség mindörökké! 

Húsvéti időszakban: (Húsvét napjától 40 napig) 

                                    Feltámadt Krisztus!  

                                    Erre a válasz: Valóban feltámadt! 
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Az intézményünk 

 

1 neve: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI 

2 székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 44. 

3 telephely: 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 5. 

4 Fenntartója: Hajdúdorogi Metropolitai Egyház  

(Rövid neve: Hajdúdorogi Főegyházmegye) 4025 Debrecen, Petőfi tér 8. 

5 Az óvoda telefonszáma: 06-52/ 786-788 

6 Az óvoda email címe: gorogovidebrecen@gmail.com 

A intézményegység vezetője: Kapusiné Szabó Csilla 

A szülők részére elérhető: kedd és csütörtök 11-13 óra 

 

Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: 

1 a gyermek értelmi, beszéd, hallás, látás-, mozgásfejlődésének figyelemmel kísérése. 

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

fejlődéséért; 

3 az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért; 

4 az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek 

kibontakoztatásában együttműködik a szülővel; 

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

együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját. 

 

III. A GYERMEK JOGAI 

 

1. A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges 

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

beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki. 

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

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

testi fenyítésnek. 
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3. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való 

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

e jogainak érvényesítésében. 

4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 

nevelésben, oktatásban részesüljön. 

5. A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, 

pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 

6. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 

7. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

8.  A gyermek jogainak érvényesítése közben nem veszélyezteti saját és társai, a nevelési – 

oktatási intézmény alkalmazotti egészségét, testi épségét. 

 

A gyermek kötelességei 

 

 hogy részt vegyen a kötelező és választott tevékenységekben, 

 hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

 hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, 

 hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt 

játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit, 

 hogy az óvoda vezetőjét, pedagógusait és alkalmazottait, óvodatársai emberi méltóságát 

és jogait tiszteletben tartsa. 

 hogy megtartsa az óvoda SZMSZ –ban, továbbá a Házirendben foglaltakat. 

 

IV. A SZÜLŐ JOGAI 

 

1. A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. 

2. Joga, hogy megismerje az intézmény Pedagógiai Programját, Házirendjét, SZMSZ-t 

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 

3. Az intézmény vezetője vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

foglalkozásokon, valamint az óvoda nyitott rendezvényein. 

4. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, a  gyermek 

neveléséhez tanácsokat kapjon. Tájékoztatást abban az esetben kérhet, ha az 

óvodapedagógust nem vonja el a többi gyermektől. 
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5. A szülő kezdeményezheti Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet 

annak tevékenységében. 

6. Írásbeli javaslatát az intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodapedagógus 

megvizsgálja, és arra a megkeresésétől számított tizenöt napon belül, legkésőbb a 

tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon. 

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

pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek csoportját érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől. 

8. Személyesen vagy jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit 

érintő döntések meghozatalában. 

 

A szülő kötelességei 

 

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

fejlődéséhez szükséges feltételekről.  

 Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, a törvényi előírásoknak 

megfelelően.  

 Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor a befogadó 

óvoda igazolását meg kell kérni. 

 Gyermekét tisztán, gondozottan, a házirend szabályait betartva hozza óvodába, 

gondoskodjon váltóruháról, váltócipőről. 

 A gyermekek óvodába lépésekor – a jelentkezés során – a szülőnek tájékoztatást kell 

adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett 

óvodapedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás 

indítványozásával. 

 Kötelessége, hogy gyermeke fejlődését figyelemmel kísérje, és a tőle elvárható módon 

segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a 

közösségi élet szabályainak elsajátítását.  

 Kötelessége, hogy rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó 

óvodapedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges 

tájékoztatást adja meg, évente háromszor részt vegyen a gyermeke fejlődéséről szóló 

óvodapedagógusi tájékoztatón és az ott elhangzottakat aláírásával dokumentálja.  
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 Kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá 

biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő 

foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok 

kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt 

kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt 

kötelezettségének betartására.  

 Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, 

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

gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából 

közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.  

 

Vallásgyakorlással összefüggésben megállapított jogok és kötelezettségek: 

 

 Intézményünk görögkatolikus szellemiségéből adódóan a gyermekek, dolgozók, 

szülők viselkedésének, megjelenésének, megnyilvánulásának az intézmény keresztény 

értékrendjét kell tükröznie. 

 Görögkatolikus intézményünk óvodájába olyan családok gyermekeit várjuk, fogadjuk, 

akik elfogadják és tiszteletben tartják keresztény értékrendünket, hitéleti 

eseményeinket. 

 Vallásgyakorlás tekintetében tiszteletben kell tartani a szülő, gyermek, óvodai 

alkalmazott vallásszabadságát. 

 

V. RÉSZLETES SZABÁLYOK 

 

V.1. Óvodai felvétel, átvétel eljárás rendje 

 

Óvodai felvétel 

Az intézmény a Hajdúdorogi Egyházmegye fenntartása alatt áll. Óvodánk Debrecen 

város és vonzáskörzetének minden gyermeke előtt nyitva áll, függetlenül attól, hogy milyen 

felekezethez tartozik. Fontos korlátja a felvételi kötelezettségnek, hogy az egyházi jogi 

személy által fenntartott óvodák tekintetében a felvételi kötelezettség csak akkor 

érvényesíthető, ha az nem ütközik a köznevelésről szóló törvény 31.§ (1) bekezdés a) 
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pontjában meghatározott jogosultsággal, azaz: 

a) „a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként 

működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként 

kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében 

vizsgálhatja”. 

 Az óvodai felvételre való jelentkezés a helyi szokásoknak megfelelően előzetesen 

szándéknyilatkozat és papi ajánlás leadásával történik minden év február 15-ig, majd a 

felvételi határozat megszületése után a beiratkozás ideje: április 3. vagy 4. hete, 

amikor a szülők gyermekükkel együtt a szükséges okmányok bemutatásával beíratják 

a gyereküket az óvodába az intézményegység vezetőjénél. 

 2010. szeptember 1-től hatályos rendelkezés szerint az óvodába az a gyermek vehető 

fel, aki a harmadik életévét az adott év december 31. napjáig betölti. A harmadik 

életéve betöltése előtt fél évvel is fel lehet venni a gyermeket, ha a férőhelyek 

száma megengedi. 

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodapedagógusok 

véleményét és a szülők kérését is figyelembe véve az intézményegység vezető dönt. 

 Az új gyermekek fogadása egész évben (orvosi igazolással) folyamatosan történik. 

 

Az óvoda felvételi körzete: 

A Szent Efrém Görögkatolikus Óvodának kijelölt felvételi körzete nincs, a város 

egész területéről vesz fel gyerekeket. 

 

A gyermekek átvétele: 

 az óvodai felvétel, ill. átvétel jelentkezéssel történik, a szülők a nevelési év során 

bármikor kérheti a gyermeke óvodai felvételét. 

 hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik 

ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak az óvodák. 

 

Az óvodába járás feltételei: 

 törvényben előírt életkor betöltése, 

 a családi gyermekorvos igazolása arról, hogy a gyermek:  

1. egészséges, közösségbe mehet (3 napon belüli friss igazolás) 

2. „a gyermek, a korhoz kötött kötelező védőoltásokat megkapta”. 
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 ágy- és szobatisztaság, 

 életkorának megfelelő kommunikációs készség. 

 

V.2. Óvodai elhelyezés megszűnése, beiskolázás rendje 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha  

 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,  

 a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására  

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

 az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort. 

Másik intézménybe történő átíráshoz a tőlünk kapott, váltáshoz szükséges igazolást, a fogadó 

intézményben kell leadni. A kapott visszaigazolással követjük a gyermek útját. 

Beiskolázás rendje: 

 A tanköteles korú gyermekek szüleivel az óvónők tájékoztató jellegű, egyéni 

megbeszélést tartanak.  

 Tavasszal szülői értekezletet szervezünk – beiskolázás témakörben.  

 Óvodai szakvéleményt állítunk ki.  

 Amennyiben a nagycsoportos gyermekek körében az óvodapedagógus úgy ítéli 

meg, hogy még nem fejlődtek ki a sikeres iskolakezdés alapvető képességei, 

javasolja a szülőknek a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatát, amely eldönti, 

hogy a gyermek maradjon-e óvodában. 

 

V.3. Helységek, berendezések használatának eljárásrendje 

 

 A mellékhelyiséget és a konyhát az HBM Kormányhivatal Népegészségügyi szerve 

előírások szerint csak az óvoda dolgozói használhatják. Kivéve rendezvény esetén a 

szülők számára kijelölt mosdó helyiség. 

 Az óvoda melegítő, tálaló konyhájába csakis a konyhai dolgozók léphetnek be, vagy 

az a látogató, aki érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik. 

 A csoportszobában szülő csak egészségesen tartózkodhat. 

 Szülő a csoportszobában, tornateremben csak engedélyezett alkalmakkor 

(pl.rendezvények idején) tartózkodhat. Szükség esetén lábzsák használatával. 

 Szülő csak a gyermekek öltözőjében, folyosón tartózkodhat, mosdóba nem léphet 
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 A helységek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az 

óvodai dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás. 

 

V.4. Az óvoda nyitva tartása és működése 

 

A nevelési év rendje 

 Az óvodai nevelési év- amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik- 

szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az intenzív szakasz minden év 

szeptember 1-től következő év május 31-ig a nyári időszak: június 1.-től augusztus 

31.-ig tart. 

  Az óvoda a nyári időszakban felújítás, karbantartás és nagytakarítás céljából zárva 

tart, ennek időpontjáról február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. 

 Nevelés nélküli munkanapok: a nevelési év folyamán 5 nap, továbbképzés, 

értekezlet miatt, melynek időpontját a nevelőtestület határozza meg. Előtte 7 nappal 

értesítjük a szülőket. 

Ügyeletek megszervezése: jelentős létszámcsökkenés esetén (nyári élet, karácsony és 

az iskolai őszi és tavaszi szünetek) csoportok közötti összevonással üzemel.  

 

Az óvoda nyitvatartási rendje 

 

  Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig: 630-1730 óra 

  A nyitvatartási idő alatt reggel 630-730-ig, ill. 1630-1730-ig ügyeleti rendszerben egy 

óvodapedagógus fogadja a gyerekeket. 

A gyermekek nevelése összevont csoportban történik az alábbi esetekben: 

 Reggel 06:30-07:30 óra és délután 16:30-17:30 óra között 

 Nyári időszakban a gyermekek létszámától függően 

 Iskolai szünetek időszakában a gyermekek létszámától függően 

 Rendkívüli alkalmak esetén (pl. pedagógushiányzás) (Maximum 25 fő 

gyermek /csoport) 

  730-tól 1630-ig az óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel a saját 

csoportjukban. 

 A gyermekek helyes napi életritmusa és a képzési feladatok ellátása miatt kívánatos, 

hogy reggel 830-óráig lehetőleg a gyermekek érkezzenek meg az óvodába. A 

http://www.banyai.blog.hu/


Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 5. 

Tel/Fax: (52) 786-788, E-mail: gorogovidebrecen@gmail.com, Web: www.efrem.hu 

 

12 

 

gyermekek fogadása az óvodában – az óvodába érkező gyermeket minden esetben a 

szülő átadja az óvodapedagógusnak. Ha ezt elmulasztja – s a gyermek valami miatt 

mégsem megy be – az óvodapedagógus nem tud felelősséget vállalni a gyermekért, és 

nem is kérhető számon. 

 14 év alatti testvér, csak úgy viheti haza, ha a szülő írásban hozzájárul a gyermek 

elviteléhez. A szülők a gyermeküket személyesen a felnőtt óvodai dolgozónak adják 

át, az óvodából való távozáskor is felnőttől vehetik át. A szülőkön kívül, csak előzetes 

bejelentése alapján viheti el más személy a gyermeket az óvodából. 

 Kérjük a szülőket, hogy ha közvetlen hozzátartozón kívül más jön gyermekükért, azt 

jelezzék az óvoda dolgozóinak, ill. a gyermekkel beszéljék meg. A válófélben lévő 

gyermekek szülei a gyermek érdekeit figyelembe véve – a gyermek hazavitelét, 

láthatását otthon egyeztessék. Jogerős ítélet nélkül mindkét szülőnek azonos joga van 

a gyermekhez. 

 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. 

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

is, ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyére téve elköszönjenek társaiktól, 

óvónőjüktől, és ne várakoztassák szüleiket. Nem mindig könnyű a gyermeki játék 

utáni vággyal szemben ezt megtenni, de kérjük, ne engedjék vissza gyermeküket az 

öltözőből semmilyen indokkal. Későbbi, nemkívánatos szokást előzhetünk meg 

következetességünkkel. 

 Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban, az udvaron – az óvodai élet 

zavartalansága érdekében – kérjük, ne tartózkodjanak rokonok, ismerősök, illetve 

szülők. Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret adni, amelyeken minden 

kedves vendéget örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes 

figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa. 

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

 A nevelési év rendjét, a Házirendet, a balesetvédelmi, óvó előírásokat az év első szülői 

értekezletén ismertetjük. 
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Amennyiben az óvoda nyitvatartási ideje alatt nem jönnek a gyermekért, az alábbiak 

szerint járunk el:  

1.  A rendelkezésünkre álló telefonszámon próbáljuk a szülőt elérni 17.30 órától. Ha nem 

érkeznek meg a szülők az óvodába a délutáni ügyelet végéig, a kötelező törvényi eljárás 

szerint az óvodában maradt gyermeket – a megadott szülői telefonszámon háromszori 

telefonhívás után a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központjához rendőri kísérettel 

kell vinni. 

2. Az ügyeletes óvodapedagógus a szülőt vagy az általa megjelölt személyt érkezéséig az 

óvodában várja.  

 

V.5 Az óvoda napirendje, hetirendje 

 

A rugalmas napirend ismétlődő időpontjai a gyermek biológiai ritmusát követik 

 6.30-9.30   érkező gyerekek fogadása, szabad játék,  tízórai 

 9.30-12.00  lelki percek, csoportos foglalkozások, mindennapi 

testnevelés, séta, udvari játék 

 12.00-13.00  ebéd 

 13.00-15.00  pihenés-alvás 

 15.00-17.30  uzsonna, szabad játék, hazamenetel 

 Az óvoda rugalmas napirend alapján működik, követi a helyi szokásokat, 

rendezvényeket, időjárási viszonyokat. A napirend szervezését a csoportvezető 

óvodapedagógusok végzik, a napirendtől való jelentős időbeli eltérést az 

intézményegység vezető engedélyezheti. 

 Az óvodán kívüli tevékenységek, kirándulások, séták az óvodavezetőnek szóban való 

bejelentés után történik. 

 A napirend jelentős tartalmi feladatai a csoportok (heti) nevelési programjában: 

 lelki percek 

 a játék, a játékos tevékenységek 

 a megfelelő mozgás és testedzés biztosítása, mindennapi testnevelés 

 az értelmi-érzelmi fejlődés megvalósítása, a kreativitás fejlesztése, 

 ének, énekes játékok, zene, rajz, mintázás, kézimunka, verselés és mesélés, 

 a környező világ tevékeny megismerése. 
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V.6. Késés, hiányzás, igazolás 

 

 Kérjük a szülőket, igyekezzenek a késést elkerülni. Ha mégis késnének, kérjük a 

szülőket, telefonon jelezzék az óvónőknek, hogy a csoport számítani tudjon a 

gyermekre.  

 Betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást legkésőbb a hiányzás napján 08:45 

óráig szíveskedjenek jelezni az óvoda felé.  

 Ha az igazolatlan mulasztás a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladja az 

óvodavezető jogszabályban meghatározottak szerint, intézkedik.  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § „(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, 

távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek beteg volt és azt a szülő orvosi 

igazolással igazolja. Az orvosi igazoláson a pontos időtartamnak szerepelnie kell. 

 Igazolt a mulasztás, ha a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt 

nem tudott kötelezettségének eleget tenni.  

 Igazolt a mulasztás, ha néhány nap (1-3 nap) esetében a szülő előzetes bejelentés 

alapján kérelmezi és aláírásával igazolja a hiányzást az óvodapedagógusnál erre 

rendszeresített füzetben. 

 Igazolt a mulasztás, ha a szülő 3 napnál hosszabb időtartamra, előzetes írásbeli 

kérelmére az óvodai intézményegység vezetőjétől engedélyt kapott. Az 

engedélyezésnél fontos szempont a gyermek éves hiányzásainak mennyisége, életkori 

és egyéni fejlettsége, családi körülményei. 

 Igazolt a mulasztás a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezése esetén a jogszabályban 

meghatározottak szerint. 

 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 

értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot, a jogszabályban foglaltak szerint. 

 Ha a mulasztás eléri a tizenegy napot, az óvoda vezetője értesíti a szabálysértési 

hatóságot, a jogszabályban leírtak szerint. 
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 Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, 

az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye 

szerint illetékes gyámhatóságot. Ekkor kerül elvonásra a családi pótlék. 

 

V.7. A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

 

 Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! Beteg, megfázott, 

gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek bevétele az 

óvodába a gyerek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megőrzése 

érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyerek átvételének 

megtagadása.  

 Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap 

folyamán! Kivéve allergia (pipa) és magas láz csillapítására szolgáló készítmények 

esetén. 

 Az nevelési év alatt betegség esetén a háromnapos hiányzás után orvosi igazolás 

bemutatása az HBM Kormányhivatal Népegészségügyi szerve által előírt szabály. 

 

 Az óvónő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyerek esetén: A gyereket 

haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A 

baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról 

gondoskodni kell (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). 

 Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását, majd 

értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyereket. Ezután a szülő 

gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyerek csak orvosi igazolással 

jöhet újból óvodába. 

 Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek 

bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az 

HBM Kormányhivatal Népegészségügyi szerve felé, és fertőtlenítő takarítást végez.   

 Betegség esetén kérjük, hogy a gyermeket tartsák otthon, hogy a többi gyermek 

megfertőzését elkerüljük. Fertőző betegség után orvosi igazolást kérünk, miszerint a 

gyermek közösségbe mehet.  
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V.8. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

 

A gyermekek jutalmazási elvei 

-            az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos) 

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

-            időzítés elve (a tett után közvetlenül) 

-            következetesség elve 

-            mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve – biztosítani a fokozás lehetőségét 

-            az adott cselekvés értékelésének elve (sosem a gyermeket magát minősítjük, hanem a 

viselkedését, erőfeszítését értékeljük) 

  

A jutalmazás formái 

A jutalmazás kiterjedhet –a gyermek magatartására, beszédére, cselekedetére. A bátorító 

nevelés, az erőszakmentes kommunikáció elveit alkalmazzuk. A jutalmazás, a „jó” 

megerősítésére szolgál. A gyermek fejlődését mindig önmagához, saját teljesítő képességéhez 

mérten értékeljük. Fontosnak tartjuk a következetesség, rendszeresség elvének és a gyermek 

egyéni jellemzőinek figyelembe vételét. 

A gyermekek nevelésében a pozitív értékek elismerésére, a helyes magatartás megerősítésére 

helyezzük a hangsúlyt. 

-            a dicséret különböző módjai (különböző bíztató metakommunikációs,  

kommunikációs technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak) 

-            megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás 

-            a csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvelt 

elfoglaltságának biztosítása (kirándulás, óvodán kívüli játszótérre menés, mesélés, bábozás 

stb.) 

Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor 

különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek (pl. rajzpályázat, sportverseny, stb.) a 

díjazottak., ill. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális motiváló esetei.  
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A gyermeket fegyelmező intézkedések elvei és alkalmazásának formái: 

 

A gyermeket fegyelmező intézkedések elvei: A gyermeket fegyelmező intézkedésre 

csak indokolt esetben kerül sor. Elkülönítés, étel, élettani szükséglet vagy szeretet megvonása 

nem alkalmazható. A pillanatnyi magatartást ítéljük el, és nem a gyermeket. 

 

A fegyelmező intézkedés szükségessé válhat: 

- a gyermek saját és mások testi épségének veszélyeztetése,  

- a gyermek nem megfelelő magatartása, az alapvető közösségi szabályok be 

nem tartása miatt. 

Az óvodában a gyermeket fegyelmező intézkedés alkalmazásának formái: 

- rosszalló tekintet, 

- a gyermek szóbeli figyelmeztetése, 

- a gyermek időleges kivonása a tevékenységből, más tevékenységbe való  

  átterelése. 

 

Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó 

helyzetbe hozza, sérti személyiség jogait, emberi méltóságát. 

 

V. 9. Egyéb szabályozások 

 

 Az intézményben reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve, ha a reklám a 

gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, vagy 

társadalmi, közéleti, kulturális tevékenységgel függ össze. 

 A megengedett jellegű reklám, szórólap elhelyezését minden esetben az óvodavezető 

jóváhagyása után lehet az óvodában kifüggeszteni. 

 Az óvoda adatkezelési szabályzatban meghatározott adatokat tartja nyilván, az 

adatkezelési szabályzatban megfogalmazottak szerint. 

 A szülő a gyermek adataiban történt változást 5 napon belül köteles írásban bejelenteni 

az adatot kezelő óvodavezetőnek, aki intézkedik az adatok módosításáról. 

 Teendők felsorolása tűzriadó és bombariadó esetére az intézmény szervezeti és 

működési szabályzatában megfogalmazottak szerint. 
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 A legfontosabb, csoportra vonatkozó információt a csoport, az óvodai információt az 

öltözőben, a közérdekű információt a bejárati ajtó melletti hirdetőn falon helyezzük el, 

kérjük, kövessék azokat figyelemmel. 

 Az intézményegység vezető hivatalos fogadó órája: kedd és csütörtök 11.00 – 13.00-

ig, ahol a dokumentumokkal kapcsolatos információcserére is lehetőség van. 

 

VI. ÉTKEZÉS, TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 

 

Étkezések időpontja:  

Tízórai: 09:00-tól 

Ebéd: Egyéni ütemben: 11:30-12:45-ig 

Uzsonna: Egyéni ütemben: 15:00 -15:40 -ig 

 Az öltözőben étkezni tilos!  

 A szülő az óvoda területén gyermekének nem hagyhat semmilyen ételt, az egyéni 

nassoltatás a többi gyermekkel szemben etikátlan, valamint az HBM Kormányhivatal 

Népegészségügyi járvány- és egészségügyi előírásaival ellenkezik. 

 Konkrét programok módosíthatják a fenti étkezési időpontokat, pl. a mozgás mindig 

tízórai előtt kezdődik. Nem egészséges étkezés után közvetlenül a torna. Jó időben a 

testnevelés foglalkozásokat igyekszünk célszerűen a szabadban tartani, ezért a tízórait 

eltérő időpontban kezdjük.  

 Tej, liszt, stb. érzékenység esetén az eltérő étkezés megrendelése lehetséges. A szülő 

orvosi papírokkal igazolja a diétás étrend szükségességét. 

 Az óvoda konyhájában csak a megfelelő dokumentumokkal rendelkező (érvényes 

egészségügyi kiskönyv, HACCP oktatáson részt vett) személyzet tartózkodhat. 

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

háromszori étkezést úgy, hogy az óvodából távol lévő csoportoknak hideg élelmiszert 

tartalmazó csomagot készít a konyha. 

 Étkezés előtt és után imádkozási lehetőséget biztosítunk, a kulturált étkezés szokásaira 

összpontosítunk (kérem, köszönöm). 

 A gyermekek a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban 

meghatározottak szerint térítési díjat fizet. 
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 Az étkezési térítési díjak befizetése minden hónap első két hetében történik, az 

óvoda irodájában. Az időpontról pontos tájékoztatást minden esetben a hirdetőtáblán 

olvashatnak. A pontos összegről a befizetést megelőző napon értesülhetnek 

(pénzváltásra sajnos nincs lehetőség). Az étkezésért a tárgy hóra előre kell fizetni. Ez 

azt jelenti, hogy a hiányzások miatt lemondott étkezések díjai a következő hónapban 

kerülnek levonásra. Az óvoda a napi hiányzásokat a mulasztási naplóban nyilvántartja. 

Az étkezésben részesülő gyermek hiányzásakor a visszatérítés a szülők bejelentéséhez 

kötött. Az orvosi igazolást utólagosan nem tudjuk figyelembe venni az étkezés 

lemondásánál, ill. visszatérítésénél.  

 Minden nap 09:00 óráig kell bejelenteni a hiányzást és kérni az étkezés lemondását. 

Ezt megtehetik telefonon, szóban, vagy személyesen. Az óvoda telefonszáma: 06-

52/786-788 

 A hiányzás utáni óvodába járás bejelentése az ingyenesen étkező gyermekek szüleinek 

is kötelessége, hiszen az ő étkezésüket is meg kell rendelnünk, ill. le kell mondanunk. 

A gyermekek által fogyasztott élelmiszerekből az óvoda 72 órán át ételmintát köteles 

megőrizni. Kivétel: korán érkező gyermekek otthonról hozott reggelije, születés és 

névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai és az egész csoport 

számára szolgáló, kiegészítő gyümölcs és zöldség. 

 Tisztelettel megkérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekük ügyeleti igényét (őszi, 

tavaszi, nyári) felelős módon, előre átgondoltan és a tényleges igényüknek 

megfelelően jelezzék, az erre megadott időpontban. Mivel a kellően át nem gondolt 

igények leadásával plusz terhet rónak az intézményre. Hasonlóképpen kérjük 

odafigyelni hiányzások esetén az étkezések lemondására is. 

 

VI.1. Ingyenes étkeztetéssel összefüggő rendelkezések 

 

Az óvodai étkezés térítésmentesen vehető igénybe, amennyiben az ehhez szükséges 

nyomtatványt kitöltve leadják, megjelölve benne az igénybevétel jogcímét. Akik nem 

jogosultak az ingyenes étkezésre, azoknak nem kell kitölteniük. Amennyiben a család 

helyzetében évközben változás történik, lehetőség van az ingyenesség igénylésére. A hónap 

közben leadott igények a következő hónaptól érvényesíthetőek.  

A kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalókról a szülő felvilágosítást 

kaphat, gyermeke óvónőjétől, vagy az intézményegység -vezetőtől. 
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Étkezési kedvezményben részesülhet amennyiben gyermeke:  

o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  

o tartósan beteg vagy fogyatékos  

o családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek  

o nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság  

o családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek 

o családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér 130% -át  

 

Minden nevelési év kezdésekor, a kedvezmény időbeli érvényességének változásakor, 

valamint a gyermek óvodakezdésekor a szülő nyilatkozik az ingyenesség igénybe vételéről, 

illetve annak figyelmen kívül hagyásáról. Az erre használatos nyomtatványt kitöltve, aláírva 

átadja az óvodai intézményegység-vezetőnek. 

 

VI.2. Térítési díj nem fizetése esetén  

 

 Egy hónapnál több hátralék esetén kérjük a szülőt, egyeztessen a gazdasági 

szakemberekkel hátraléka visszafizetésének részletekben történő megfizetéséről, 

illetve esettől függően kérjük a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét. 

 A túlfizetés a következő hónapra beszámítható. 

 Be nem jelentett hiányzás esetén visszatérítés nem igényelhető. 

 

VII. AZ ÓVODÁBA BEHOZANDÓ FELSZERELÉS 

 

 Az óvoda a szülők segítségével biztosítja a foglalkozásokhoz az eszközöket, így csak a 

gyermek személyes holmijára van szükség: 

 váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző lábbeli, javasoljuk a szandált 

vagy gumitalpú vászoncipőt, ami fogja a gyerek lábát, semmiképpen nem papucs, 

mert az balesetveszélyes.); 

 udvari játékhoz összepiszkolható ruha, cipő javasolt; 

 egy-két váltás alsónemű; 

 tornához kényelmes ruha (javasolt rövid nadrág, poló), gumitalpú tornacipő 
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 fogkefe, fésű 

 alváshoz pizsama, ágynemű huzat garnitúra. 

 Felhívjuk figyelmüket, hogy minden esetben a gyermeküknek megfelelő méretű és 

időjáráshoz igazodó ruházatot biztosítsanak! 

 Az ágyneműt kéthetente küldjük haza mosás céljából. Kérjük, hogy hétfőn tisztán 

hozzák vissza. 

 Kérjük, hogy az óvodába behozott tárgyakat az óvónőnek bejelenteni szíveskedjenek, 

a gyermekek személyes holmiját az öltözőben a gyermek jelével megjelölt zsákban, 

szekrényben szíveskedjenek elhelyezni. 

 Az óvodának lehetősége van az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges eszközök, 

tárgyak bevitelét korlátozni, megtiltani, vagy feltételekhez kötni. 

 Az ékszerekért, otthonról hozott játékokért, mobiltelefonért, pénzért, drága ruházatért, 

felelősséget nem vállalunk, behozatalukat nem javasoljuk. Amennyiben ez mégis 

megtörténik, és az óvodapedagógus észreveszi, ezeket elveheti a gyermektől, és 

hazamenetelkor átadja a szülőnek. 

 Szúró, szerszámok, egyéb, egészségre veszélyes tárgyak behozatala tilos. 

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

bekövetkezett károkért nem felel, és anyagi felelősséget 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 gyermekek öltözéke 

 A gyermek legyen tiszta, ápolt. 

 A ruházat, cipő elhelyezése a kijelölt helyen történjék 

 Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha 

szükségességéről időben tájékoztatást adunk. 

 A gyerekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. Kérjük, jellel ellátni a gyermek 

holmiját  a csere megelőzése érdekében.  
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VIII. EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL 

 

Szülők az óvodában 

 

A család és az óvoda közös nevelési elvének kialakítása 

Óvodánkban a nevelés a keresztény értékek alapján történik. Az óvodánkba járó 

gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el 

gyermektársuk egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek 

alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat a kisebb gyerekek, felnőttek segítségével, a 

nagyobb gyerekek önállóan oldják meg. Kommunikációjukban törekedjenek a megegyezésre, 

egymás igényeinek figyelembevételére. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, 

hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. 

Ne tegyenek indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyerekeire, az óvoda dolgozóira, 

szülőtársaikra. Ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap gyermeküket 

sérelem érte is. Törekedjenek a kulturált megbeszélésekre.  

Más gyermekét semmilyen formában nem vonhatják felelősségre. Kulturált magatartással, 

a közösségi érintkezés szabályainak megtartásával segítsék gyermekük pozitív fejlődését. 

Mutassanak jó példát gyermeküknek arra, hogyan becsülik és óvják meg az óvoda 

környezetét, óvodai eszközöket, tárgyakat, valamint gyermekük minden alkotását, munkáját, 

így gondoskodjanak azok hazaviteléről is. Dicsérjék meg gyermekük, helyes cselekedetét, 

ezzel is erősítve benne a jóra való törekvést. 

Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, 

szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.  

A szülők saját és gyermekeik jogainak érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik útján elsősorban az adott ügyben érintett gyermek 

óvodapedagógusához fordulhatnak. Megegyezés hiányában az óvoda intézményegység 

vezetőjéhez fordulhatnak. 

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a 

gyermek óvodapedagógusától, illetve a vezetőtől kérjenek, a nevelőmunkát segítő dolgozók 

ebben nem illetékesek.  
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Óvodába érkezéskor és távozáskor a néhány mondatos információcserén kívül az óvodapedagógus 

figyelmét a csoporttal való foglalkozásról ne vonják el, mert az előidézheti baleset kialakulását, és 

zavarja a nevelés folyamatát  

 

Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei az óvodapedagógusokkal 

Kérjük a szülőket, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő 

fórumokon aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást. 

A gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós 

együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus ellentét 

esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve az intézményegység vezetőjét, 

és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. 

 Az együttműködésre alkalmas fórumok: 

o Szülői értekezletek évente 2-3 alkalommal 

o Családlátogatások 

o Nyílt napok, játszó délutánok, közös rendezvények 

o Fogadóórák (vezetői, óvodapedagógusi, szociálpedagógusi) 

o Az óvodapedagógussal  való rövid, esetenkénti megbeszélések 

Óvodánk nyitott és folyamatos napirenddel dolgozik. Kérjük a Szülőket, ehhez 

alkalmazkodjanak a gyerekcsoportban folyó nevelőmunkát ne zavarják meg a reggeli hosszas 

beszélgetéssel. Reggel csak rövid információ átadására törekedjenek. Az óvodapedagógussal 

történő hosszantartó, igényesebb beszélgetésre du. ill. előre megbeszélt időpontban kerülhet 

sor. 

A gyermek megbeszélt időpontban elhozhatja otthonról az óvodába kedvenc játékait, de ezzel 

minden gyerek játszhat, a játék megóvásáért az óvoda felelősséget nem vállal. 

 

Idegenek óvodában tartózkodásának szabályai 

 

 Az óvoda udvarára, épületébe belépő ismeretlentől tudakolódunk, kit keres, s az adott 

illetőhöz kísérjük. 

 A szakmai céllal óvodánkba érkezők vezetői engedéllyel, tervezetten, szervezetten, 

kísérettel tartózkodhatnak az óvodában.  
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 Az intézmény működését elősegítő szakemberek (logopédus, pszichológus,...) óvodai 

látogatása előre egyeztettet időpontban történhet úgy, hogy a meghatározott helyre a 

vezető, vagy helyettese kíséri. 

 A gyermekekről személyes dokumentációt, információt nem, illetve csak törvényes 

keretek között adunk ki.  

 Fotózás, közfórumokon történő megjelenítés előtt, a szülő előzetes írásbeli 

hozzájárulását kérjük. 

 

IX. GYERMEKEKRE VONATKOZÓ VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, 

SZABÁLYOK 

 

 Bombariadó: Vészhelyzetben a mindenkor az óvodában tartózkodó vezető értesíti a 

rendőrséget és közben utasítást ad az épület kiürítésére. A csoportokat a menekülési 

útvonalon menekítik a közeli Görögkatolikus Parochia épületébe az óvodapedagógusok. Ez 

idő alatt (lehetőség szerint) a dajkák összegyűjtik a gyerekek holmiját, és utánuk viszik.   

 Tűzriadó: A tűz keletkezésének helyétől függően a csoportszobákból kimenekítik a 

gyerekeket. Közben a bent tartózkodó vezető, vagy az arra kijelölt személy értesíti a 

tűzoltókat. A folyosón levő poroltóval meg lehet kezdeni a tűz oltását a tűzriadó-terv 

szerint kijelölt személyeknek. Egyébként minden elhárítási munka a tűzriadó-terv szerint 

zajlik. A felnőttek a tűzriadó-terv szerint járnak el. 

 Az óvoda tűzvédelmi és baleset-megelőzési szabályzata az irodában található, a kivonulási 

terv egész évben, jól látható helyen kerül kifüggesztésre. 

 Az óvoda nevelőintézmény, ezért semmiféle gyógyszer beadására nem vállalkozhatnak az 

óvoda dolgozói. Kivételt képez rendkívüli esetben az óvoda orvosának utasítása alapján 

történő gyógyszerezés.   

  Óvodában belázasodott, megbetegedett gyermek esetén az óvodapedagógus megkezdi a 

láz csillapítását, majd értesíti a szülőt. A gyermeket a szülő viszi orvoshoz. A betegség 

után itt is szükséges az igazolás. 

  Fertőző betegség esetén /tetű, bárányhimlő, rubeola, skarlát, májgyulladás/ a szülőnek 

bejelentési kötelezettsége van /esetleges zárlat, fertőtlenítő takarítás elvégzése az óvoda 

feladata. 
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 Óvodásaink évi egy alkalommal ingyenes általános és fogorvosi vizsgálatban részesülnek. 

Az óvodánk védőnőjével rendszeres kapcsolatban állunk. 

Biztonság érdekében 

 A gyermek az óvodába csak a szülő (törvényes képviselő) kíséretében érkezhet, távozhat.  

 Óvodánk rendjéhez tartozik – mindkét fél érdekében – a „kézből-kézbe” való átadás 

gyakorlata. Kérjük, hogy érkezéskor és távozáskor az óvónőnek adják át, illetve kérjék el 

a gyermeket.  

 Az ékszer viselése balesetveszélyes! 

 Tanév elején a szülő saját felelősségére írásban nyilatkozzon, ki hozhatja, ki viheti el 

gyermekét; ugyanezt kell tennie abban az esetben is, ha gyermekét alkalomszerűen más 

személy viszi el az óvodából (pl.: rokon stb.). 

 A szülőn kívül az óvónő csak írásban meghatalmazottaknak adhatja át a gyermeket. 

 A személyiségi jogok további védelme érdekében minden nevelési év első szülő i 

találkozóján a szülők aláírásukkal járulhatnak hozzá, hogy gyermekük az óvodai 

szűrővizsgálatokon részt vegyen. (gyermekorvos, védőnő, fogorvos, logopédus) 

Aláírásukkal járulhatnak hozzá a szülők ahhoz is, hogy gyermekükről video- ill. 

fényképfelvétel készülhessen. 

 Tilos az óvodába hozni minden olyan tárgyat, mely mások testi épséget, egészségét 

veszélyeztetheti, vagy  nagy  (1000 Ft. fölötti) érteket képvisel (gyűrű, ékszer, lánc). 

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

bekövetkezett károkért nem felel. 

 Az óvodába behozható a gyermek befogadását, pihenését elősegítő, érzelmi 

megnyugtatását szolgáló tárgy (pl. plüss állat, melynek tisztántartásáról a szülő 

gondoskodik; agresszív játszásra ösztönző játékoktól eltekintünk), mesekönyv, ill. a 

gyermekek nevelését, fejlesztését elősegítő könyv, mese- ill. természetfilm, diafilm stb. A 

behozott tárgyat az óvónőnek be kell mutatni. A behozott tárgyaknak a csoportszobában 

egy konkrét helye van. A behozott tárgyak megrongálódásából eredő károkért 

felelősséget vállalni nem tudunk. 

 Kérjük, élelmiszert csak ünnepi alkalmakra hozzanak az óvodába. Ez alól kivétel az 

egyéni táplálkozást igénylő gyermek (liszt- és fehérjeérzékeny stb.). 
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 A balesetek megelőzéséért a szülővel egyetértésben az óvoda védő-óvó intézkedéseket 

tesz (közlekedés szabályainak megismerése, veszélyes eszközök, anyagok használatának 

ismertetése; udvari játékok, tornaszerek biztonságos használata).  

 Kérjük a szülőket, ha balesetveszélyt érzékelnek, haladéktanul jelezzék az óvónőnek. 

 Az óvoda helyiségeit más, nem óvodai nevelési célra átengedni csak az intézményvezető 

engedélyével lehet. 

 A gyermek biztonságát veszélyeztető körülmény esetén (pld. ittasság…), egyedi elbírálás 

alapján, a gyermekvédelmi felelős, az óvoda vezetőségének közbenjárásával keresi meg a 

gyermek számára legmegnyugtatóbb megoldást. 

 Dolgozóink gondoskodnak az ajtók biztonságos zárásáról. Kérjük önöket is a bejárati 

kapu és ajtók mindenkori felnőtt általi biztonságos zárását. 

 Minden óvodai dolgozó köteles a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos 

és elvárható magatartásformákra a gyermekek figyelmét felhívni. 

 Az óvodai évben folyamatosan, és az óvodán kívüli foglalkozások előtt külön hívjuk fel 

a figyelmet a biztonságos közlekedésre, az eszközök helyes használatára, a helyes 

viselkedésre. Az ismertetés az életkori sajátosságok figyelembevételével történik. 

 Az ismertetés tényét, tartalmát, időpontját a csoportnaplóban dokumentálni szükséges. 

 Az esetleges bekövetkezett baleset esetén az óvodapedagógus legfontosabb feladata az 

elsősegély nyújtása, a sérült ellátása, szükség esetén orvoshoz szállítása, illetve az orvos 

/mentő/ értesítése, majd a szülő tájékoztatása. 

 Az esetleges bekövetkezett balesetről az óvodavezetőt értesíteni szükséges a 

leghamarabbi időn belül. 

 Munkaidő alatt minden óvodai dolgozó a helyén tartózkodjon. Az intézményt csak 

indokolt esetben, a vezető engedélyével hagyhatják el. Soha nem lehet a gyerekeket 

felügyelet nélkül hagyni. 

 A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a 

mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket 

teremthet. 

 Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait 

szíveskedjenek bejelenteni az óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy betegség estén 

azonnal értesíteni tudjuk Önöket. 

 Baleset esetén Önökkel egy időben az eset súlyosságától függően, azonnal értesítjük az 

óvoda orvosát, vagy szükség szerint a mentőket. 
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X. FONTOS TUDNIVALÓK 

 Alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén tilos, ezek használata esetén az 

intézmény látogatása is tilos! 

 Az óvodába gyógyszert behozni tilos! 

 Az intézmény egész területén a dohányzás tilos! 

 Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda 

által szervezett rendezvény alkalmával. 

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

 Az óvodában a gyermek a friss levegőn való tartózkodás alól csak orvosi javaslatra 

menthető fel. 

 

XI. LEHETŐSÉGEK 

 

Foglalkozások 

 Óvodánk a Pedagógiai Programban megjelölt foglalkozások és a lelki percek mellett heti 

két alkalommal görögkatolikus pap által vezetett hittanfoglalkozást, imádságos perceket 

biztosít. 

 Külön hangsúlyt fektetünk a komplex iskolai előkészítésre.  

 A gyermekek beszédfejlődését szükség esetén logopédus segíti.  

 A szabadtéri foglalkozások az óvoda kertjében, vagy tapasztalatszerző sétákon 

valósulnak meg. 

 

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, JOGGYAKORLÁSHOZ 

SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK 

 

 A szülők véleményüket szabadon elmondhatják a szülői értekezleteken, fogadó órákon 

az óvoda életével kapcsolatban, az érintett dolgozók emberi méltósága tiszteletben 

tartására figyelemmel. 
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 A házirendben foglalt jogok megsértésének észlelésekor jogorvoslattal élhet. A jogsértő 

intézkedés semmis. 

 A gyermeki jogok érvényesülésének kezdő időpontja a nevelés első napja, illetve 

évközben a beiratkozás első napja. 

 Panaszjog: A szülő az óvoda szolgáltatásával kapcsolatban panasz jogával élhet. 

 Jogorvoslati lehetőségek: óvodapedagógus, intézményegység-vezető, intézményvezető, 

fenntartó 

 

 

XIII. JÓVÁHAGYÁSI, EGYETÉRTÉSI, VÉLEMÉNYEZÉSI 

ZÁRADÉK 

 

o A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértésnek minősül. 

o A Házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület véleményezési jogát 

gyakorolva fogadja el. 

o A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülői közösség egyetértési 

jogot gyakorol. 

o A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé! 

o A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban 

változás áll be, vagy ha a nevelőtestület illetve a szülők képviselőik útján erre javaslatot 

tesznek 

 

A házirend hatályba lépésének dátuma: 2018. szeptember 01. 

Ekkor érvényét veszti a 2015. augusztus 28-án hatályba lépett házirend. 
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Legitimáció 

 

A Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és A.M.I. nevelőtestülete a 

2018. május 04-én megtartott értekezletén elvégezte a házirend kötelező felülvizsgálatát. A 

hatályos törvények és rendeletek alapján, valamint a módosított alapító okirat miatt 

szükségessé vált módosításokat megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta. 

 

Debrecen, 2018. május 30.   

__________________________________ 

Kapusné Szabó Csilla 

                Intézményegység-vezető 

A Szülői Szervezet a Házirendet 2018. május 10-én véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

            

         ______________________________________ 

 

             Szülői Szervezet elnöke 

 

 

 

Mint fenntartó, a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és A.M.I. Házirendjét 

jóváhagyom: 

 

Debrecen, 2018…………………   ______________________________________ 

                           

           

              Fenntartó   
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