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 HÁZIREND  

(ÓVODA) 
 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák el. Az 

óvoda zavartalan működése és a gyerekek hatékonyabb nevelése érdekében legyenek 

partnereink. Betartása – felelősségre vonás terhe mellett – mindenki számára kötelező. 

 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

 Jogszabályi háttér: 

-  Nkt. 25.§ (2) (4) 

- 20/2012. EMMI rend. 5.§ (1) 85.§ (1) 

 

A Tündérkert Óvoda és Bölcsőde házirendje az intézményvezető jóváhagyásának 

időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti 

jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesznek. 

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző házirend.  

 

Jelen házirend kiterjed a Tündérkert Óvoda és Bölcsődébe járó gyermekekre és 

szüleikre – mint törvényes képviselőikre – az intézmény pedagógusaira, egyéb alkalmazottaira, 

az épületben benntartózkodókra, belépőkre. 

A házirend kiterjed az óvoda területére, az óvoda által szervezett – a pedagógiai program 

végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra.  

 

A házirendben foglaltak megtartása – a felelősségre vonás terhe mellett – mindenkire nézve kötelező 

az intézménybe történő belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben. 

 

Elfogadásának módja: az óvodavezető javaslatára, a nevelőtestület fogadja el, az SZM képviselő 

véleményét kikérve.  

 

Házirendünk célja, az óvodába járó gyermekek nyugodt, biztonságos körülmények közötti 

nevelése, illetve a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok és kötelességek gyakorlatban 

történő érvényesülése, az óvoda működésének belső szabályozása. 

                                                                  

Házirendünk feladata, hogy – összhangban az óvoda Pedagógiai programjával, a köznevelési 

törvényben foglaltakkal, valamint az SZMSZ szabályaival – segítse a szülőket az óvodai életben való 

eligazodásban, a helyi szokások megértésében. 

Házirendünk hatályba lépése után jogszabályként fog funkcionálni, ezért a benne foglaltak be nem 

tartása számon kérhető. 
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Általános információk az óvodáról 
 

Az óvoda neve: Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 

 

Az óvoda OM azonosítója: 030986 

 

Az óvoda székhelye: 4064 Nagyhegyes Kossuth u. 30/A 

 

Az óvoda telefonszáma: 52-566-022, 52-566-023 

 

Az óvoda vezetője: Kovácsné Biri Irma 

 

Az óvodavezető fogadóórái: előzetes bejelentés szerint 

 

Az óvoda vezető helyettese: Nagy Angéla 

 

Az óvodavezető helyettes fogadóórája: előzetes bejelentés szerint 

 

Az óvodapedagógusok fogadóórái: előzetes bejelentés szerint 

 

Az óvoda ügyintézője: Zsuposné Juhász Éva óvodatitkár, elérhetősége a fent megadott 

telefonszámokon 

                                        

 

AZ ÓVODAI ÉLET RENDJE 

 
 

Az óvoda nevelési éve: szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. 

 

Az óvoda oktatási éve: szeptember 1-jétől a következő év május 31-ig tart. 

 

A napi nyitva tartás: reggel 6-tól – délután 17 óráig 

                                     

A reggeli és délutáni ügyeletek rendje: 

 

6.00-tól 7.00-ig gyülekezés a 6-os óvodapedagógus csoportjában, 16.00-tól 17.00-ig az 

összevonás mindig abban a csoportban történik, ahol az óvodapedagógus 17.00 óráig dolgozik 

(beosztás a főbejáratnál elhelyezett faliújságon olvasható) 

- Az óvoda a nyári időszakban 10 napig tart zárva, melynek pontos időpontjáról február 

15-ig értesítést kapnak a szülők. 

- Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról időben értesítjük a 

szülőket. 

- Az óvodában 5 nap nevelés nélküli munkanap megtartására kerül sor, melyeknek 

időpontjáról legalább 7 nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. 

A nevelés nélküli napokon szervezett ügyeletek rendje: e napokon a dolgozó  

            szülők gyermekei veszik igénybe az óvodát, a felügyelet a kijelölt csoportban történik. 
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A gyerekek érkezésének és távozásának rendje: 

 

Érkezés reggel 6 órától folyamatosan, de legkésőbb 8 óráig (a kötelező foglalkozások valamint 

a logopédiai, pszichológiai foglalkozások kezdete miatt). 

 

 

 

Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: 

 

Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen 

belül: 

 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,  

- az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

 

A  gyermekek jogai 

 

A gyermeknek joga, hogy: 

- képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön 

- a nevelés intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét, 

pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és 

fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

- nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön, 

- személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, 

önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési 

intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen 

jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési intézmény 

alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez 

szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, 

  - állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges 

gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai 

szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, 

   A gyermek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, 

külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes 

étkezésben, részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben 

meghatározott, a gyermekeket terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési 

kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre. 

 

 

 

Az óvodába járási kötelezettség  

 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a 

gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel.  
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Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

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

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

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem 

előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 

betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) 

felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 

helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő 

rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. 

A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet 

megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg. 

A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül 

intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított harminc 

napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a 

bíróság sem tartja szükségesnek. 

A perben egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az egyesbíró a 

perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben három hivatásos bíróból álló 

tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb egyesbíró nem járhat el. 

A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított negyvenöt 

napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére 

kézbesíti. 

A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a 

szerinti ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket. 

 

 

 A tankötelezettség kezdetéről: 

 

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

tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő 

kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig 

óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a 

felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői 

bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog 

gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a 

gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem 

benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, 

a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt 

megkezdje tankötelezettségének teljesítését.  

 

 

 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. 

 

 A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő 

részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a 

fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az 

óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 

gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 
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idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában 

óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az 

óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.  

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, 

elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele 

elutasításra került. 

 

A jelentkezéshez szükséges okmányok: 

-          a gyermek személyazonosítására alkalmas és állampolgárságára vonatkozó születési 

anyakönyvi kivonat, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és  lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány 

-           a gyermek TAJ kártyája 

-          amennyiben rendelkezik szakértői véleménnyel (SNI), az igazolás bemutatása a 

szakellátás biztosítása érdekében 

-          a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

 

 

A távolmaradás igazolása 

 

 

- A gyermek bármilyen okból történő hiányzását a szülő köteles bejelenteni. 
- A hiányzás akkor tekinthető igazoltnak, ha: 

o a gyermek, a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint 

engedélyt kapott a távolmaradásra, (A szülő írásban jelzi az óvodapedagógus felé, ha 

gyermekét valamilyen családi ok miatt nem kívánja óvodába hozni – ez maximum tíz 

napos hiányzás estében helytálló. Amennyiben ennél hosszabb időtartamról van szó – 

pl.: üdülés, külföldön tartózkodás, stb. – úgy az óvoda vezetőjétől kér erre írásban 

engedélyt.) 

o a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

(Amennyiben orvos látta a gyereket, úgy orvosi igazolással, ha nem – mert nem volt 

olyan súlyos a betegség (nem láz, hasmenés, egyéb fertőző betegség a hiányzás oka) – 

úgy szülői igazolással.) 

o a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni, 

o a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének időtartamát igazolja 

o a nyári időszak hosszabb hiányzásait az óvodapedagógusoknál található regisztrációs 

lapon kérelmezik és aláírásukkal igazolják 

- Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  

 
- Ha az „óvodaköteles” gyermek részt vesz az 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 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – 

értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot, 

 

- Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 

o a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

o a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából 

történő kimaradására, 
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o a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

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

 

 

 

 

 

GYERMEK AZ ÓVODÁBAN 

 

 

A gyermek étkeztetése az óvodában: 

 

      A gyermek, napi háromszori étkezése biztosított az óvodában. 

• Az étkezések időpontjai:  

Tízórai: - folyamatos reggeli étkezés esetén: 8.00 – 9.30 

                           - meghatározott reggeli idő esetén: 9.00 – 9.30 

            Ebéd: 11.50 – 12.30 

            Uzsonna: 14.50 – 15.10 

• Lehetőleg a gyerekek megreggelizve érkezzenek az óvodába. 

• Ételallergia, cukorbetegség, stb. esetén az eltérő étkeztetés módját, lehetőségét az 

élelmezésvezetővel és a csoportotvezető óvónőkkel kell megbeszélnie a szülőnek. 

• Az óvoda területén a gyerek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi 

gyerek előtt (csokoládé, túrórudi, cukorka, külön teázás, szénsavas üdítőital fogyasztása stb.) 

nem etikus. 

 

 

Ingyenes étkezésre történő jogosultság és kérelmezés szabálya: 

 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek, 

- azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az 

életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos, 

- akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 

- akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, 

- akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér személyi jövedelemadójával, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.  

Az ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételéhez a szülő bármikor benyújthatja a kérelmet az 

óvodába. A gyermek a kérelem benyújtását követő naptól étkezhet ingyen. Az ellátás 

legkorábban 2015. szeptember 1-jétől jár. (Kivétel: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermekekre is be kell jelenteni az ingyenes gyermekétkeztetés iránti igényt, viszont az 

ingyenesség számukra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő 

időpontjától jár.) 

 

Az étkezési díj befizetésének rendje ( azon szülők részére, akik térítési díjat fizetnek): 

 

Az étkezési térítési díj befizetésének ideje: minden hónap 10-ke utáni hét. 

Helye: a Polgármesteri Hivatal pénztára. 

Az étkezési díjat a tárgyhónapban mindig utólag fizetjük. 

A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg. 
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 A gyermek ruházata az óvodában: 

 

• Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság. 

• Legyen – amennyiben szükséges – az átöltözéshez tartalék ruha (hűvösebb, melegebb idő 

esetén, stb.) 

• Legyen az óvodás gyermeknek tornafelszerelése, váltó cipője, ha igényli udvari öltözete. 

• A ruhadarabokat, lábbeliket, óvodai jellel, akasztóval kell ellátni, és az öltözőben a polcon 

elhelyezni. 

• A gyermekek egészségét, a testi épségét veszélyeztető eszközök behozatala TILOS! (kés, 

hegyes szerszám, stb.) 

 

 

A gyerekkel kapcsolatos egészségügyi elvárások: 

 

 

• Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! 

• Az óvodapedagógusoknak tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermekeknek a nap     

folyamán! Kivéve allergia és magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén. 

• Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított legrövidebb 

időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. Az 

óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, 

lázának csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásról. 

• Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem 

látogathatja. Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a gyerekek. 

 Kivételt képeznek a gyerekek életmentő gyógyszerei és az előre behozott, a gyerekek nevére 

szóló egyedi lázcsillapító készítmények (pl. lázgörcs esetére). 

• Fertőző betegség esetén a szülőnek az óvodát azonnal értesíteni szükséges, mivel a további 

megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a fertőtlenítésre, 

tisztaságra.  

• A 3-6 éves korú gyermekek évenkénti védőnői szűrővizsgálata a védőnő feladata, melyet 

egyénileg, a szülő jelenlétben végez.  

 A gyermekek óvodai egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő a nevelési – oktatási 

intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi.  

• Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük meg, 

hogy további orvosi ellátásra van szüksége – a szülők értesítése után – az orvosi rendelőbe 

visszük el őt, orvosi kezeléséről a szülő dönt. A balesetet az elsősegélynyújtó alkalmazott az 

intézmény vezetőjével elektronikusan jelenti az illetékes szakhatóságnak, a jelentést 

nyomtatott formában átadja a szülőnek. 

 

 

Egyéb szabályozások: 

 

•  A gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek, ill. távozhatnak az óvodába /-ból, melyről a 

szülőnek kell gondoskodnia. Amennyiben testvér, vagy más ismerős viszi el a gyereket, úgy 

kérjük írásban jelezni a csoportvezető óvodapedagógusnak.  

• Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről hatósági/bírósági 

határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a gyermek.  Vitás esetekben a 

láthatást óvodán kívül szíveskedjenek megoldani!                         

• Érkezéskor kérjük a gyermeket az óvodapedagógusnak, dajkának szíveskedjenek átadni. 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, ha hazamenetelkor átvették gyermeküket az 
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óvodapedagógustól, a továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a szülőt terheli az 

épületben és az udvaron is. Kérjük, az óvodai szokásokra, viselkedési szabályokra legyenek 

ekkor is tekintettel. 

 

 

A gyermekek otthonról hozott tárgyainak, játékainak szabályozása 

 

Az otthonról hozott, de az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgokat (ékszereket, drága 

játékokat, mobil telefont, CD lemezeket stb.) csak „megmutatás” végett lehet behozni, de azokat az 

óvodai csoportokban nem, őrizzük meg. Ha az előírt szabályt megszegik, a bekövetkezett kárért az 

intézmény nem vállal felelősséget. 

 

 

 

SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN 

 

 

A szülő kötelességei:  

 

 A szülő kötelessége, hogy 

- gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és 

arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható 

segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését 

- biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését, 

- tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, 

tiszteletet tanúsítson irántuk. 

 

A szülő jogai:  

 

 A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, 

világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába 

járatásához – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak 

szerint – anyagi támogatást kapjon. 

A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. 

A szülő 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. 

 

 A szülő joga különösen, hogy: 

- megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban 

foglaltakról, 

- gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez 

tanácsokat, segítséget kapjon, 

- kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői 

képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen, 
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- írásbeli javaslatát a nevelési intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus megvizsgálja, és 

arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon, 

-  a nevelési intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon, 

- személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

 

 

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

 

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

szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják érvényesíteni önmagukat, de 

legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, 

erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében 

kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. 

 

Például: 

- ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak 

származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, 

- ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Önök gyerekét érte esetleg 

sérelem. 

 

 

Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel 

 

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

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

a közös gondolkozást. 

 

Annak érdekében, hogy 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 óvodapedagógusokat, 

illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. 

• Az együttműködésre alkalmas fórumok: 

- szülői értekezletek (évente kétszer-háromszor) 

- nyílt napok, közös rendezvények, 

- fogadóórák (vezetői, óvodapedagógusi), 

- az óvodapedagógussal való rövid, esetenkénti megbeszélések. 

• Kérjük a szülőket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az 

óvodapedagógust az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a 

csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés-oktatás 

folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját 

óvodapedagógusaitól vagy az óvodavezetőtől kérjenek. 
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EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

 

A szülők által használható belső tér: 

 

- Az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően a folyosó, mosdóhelyiség. Egészségügyi okok miatt a 

csoportokban kinti cipővel tartózkodni nem lehet. 

- Az óvoda területén szeszes ital fogyasztása és a dohányzás tilos! Csak az erre kijelölt 

helyeken lehet dohányozni. 

 

 

Pedagógiai munka az óvodában 

 

Nevelési alapelvünk: 

A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete. Igyekszünk a gyermekek egyéni 

képességeinek kibontakoztatásához hozzájárulni, az eltérő családi miliőből érkező gyerekeket egyéni 

bánásmódban részesíteni.  

Óvodánk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programot adaptálta. Ez a program a gyermekek 

testi, lelki fejlődését, képességük és teljes személyiségük fejlesztését tevékenységrendszerrel, 

játékkal, játékos tanulási helyzetekkel kívánja elősegíteni. A tevékenységek megszervezésénél 

támaszkodunk a gyermekek tapasztalataira, aktuális élményvilágukra. A szülőket is bevonva 

igyekszünk minél több élményhez juttatni a gyerekeket. 

 

  

Az óvoda biztonságát garantáló szabályok 

 

- Idegenek az óvoda területén, az óvoda épületében csak az óvodavezető vagy a 

vezetőhelyettes engedélyével tartózkodhatnak. Ez vonatkozik az óvoda iránt érdeklődő, 

leendő szülőkre, a munkatársak hozzátartozóira és különösen az ügynökökre, árusokra. 

- Reklám-jellegű anyagok elhelyezése a vezető és helyettese engedélyezésével lehetséges – és 

csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal 

összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára. 

- Az óvoda területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem 

működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyerekek felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység 

nem folytatható. 

- Teendő tűz-és bombariadó esetén: az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában 

megfogalmazottak szerint. 

- Óvodán kívüli programlehetőségekről és egyéb szolgáltatásainkról a csoportok 

hirdetőtábláiról, közvetlenül óvodapedagógusainktól kaphatnak tájékoztatást a szülők. 

 

 

 

A HÁZIRENDET évente felülvizsgáljuk és szükség esetén az óvoda fenntartójához módosításért 

folyamodunk. 

 

 

Köszönjük az együttműködést!        
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A Házirend nyilvánosságra hozatalának időpontja:  

 

A hatályba lépés időpontja:  

 

Elfogadta:  

 

Nevelőtestület nevében:   ……………………………………….. 

              Bagdány Mária munkaközösség-vezető 

 

 

A Házirend elfogadásakor az SZM egyetértési jogot gyakorol. 

 

      ………………………………………... 

        Borzáné Czellár Edina SZM elnök 

 

                                                                                                               

 

Nagyhegyes, 2020. szeptember 1.      

 

 

 

 

 

                                             Kovácsné Biri Irma  

                                                                                               óvodavezető   
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 HÁZIREND 

(A munkatársak részére) 
 

Hatálya kiterjed: a nagyhegyesi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde teljes alkalmazotti körére. 

E házirend kiegészítése a munkatársaknak készített munkaköri leírásoknak, valamint a gyerekek és 

szülők számára megfogalmazott házirendnek. Ezeknek az ismerete és betartása az óvoda dolgozóira 

nézve is kötelező. 

 

Általános elvek 

 

Óvodánkban a nevelési-oktatási munka Pedagógiai program szerint folyik, melyet a nevelőtestület 

fogadott el, és a fenntartó hagyott jóvá. Az ebben foglaltak betartása valamennyi munkatárs számára 

kötelező. Módosítására a nevelőtestület kérelmére bármikor lehetőség van. 

 

• Az óvodáskorú gyermek kiszolgáltatottságával visszaélni sem lelkileg, sem fizikailag nem 

lehet (megalázás, testi fenyítés, étel, levegőztetés megvonása, étel erőltetése). 

• A gyerekek személyiségjogát minden körülmények között maximálisan tiszteletben kell 

tartani. 

• Védelmet kell biztosítani a testi, lelki erőszakkal szemben, melyet más személy (másik 

gyerek, szülő, nevelő) akar elkövetni a gyerekekkel szemben. 

• A gyereket csoportjától, társaitól fegyelmezési szándékkal nem lehet elkülöníteni (öltöző, 

iroda) vagy másik csoportba átadni. 

• Helytelen a közvetlen, illetve közvetett megkülönböztetés, különbségtétel, kizárás, 

korlátozás. De épp ilyen helytelen a pozitív irányú megkülönböztetés, a túlzott kedvezés is. 

 

A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat. Baleset, bombariadó 

esetén az előírások, intézkedési feladatok betartása kötelező. (Az intézkedési feladatokat az SZMSZ 

és a Tűzriadó-terv részletesen tartalmazza). 

 

 

ALAPVETŐ KÖVETELMÉNY AZ ÓVODAI DOLGOZÓK SZÁMÁRA 
 

 

- Valamennyi munkatárs a pontos és zavartalan munkakezdés érdekében munkaidejének 

kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét. Ellenőrzi a vezető és a vezetőhelyettes. 

A rendszeres késés munkafegyelmet sért, ami szankciókat von maga után pl. szabadságkiírás 

a folyamatos késés miatt. 

- Indokolt esetben az esetleges késésről, s annak indoklásáról a nap folyamán tájékoztatni kell 

az intézmény vezetőjét illetve helyettesét. 

- Munkaidő alatt az intézmény épületét elhagyni csak a vezető, távolléte esetén a helyettes 

engedélyével lehet. 

- Magánjellegű program (orvos, vásárlás) miatt csak nagyon indokolt esetben lehet a vezetőtől 

távolmaradást kérni. 

- A szabadság igénylését lehetőleg írásban, minimum egy héttel azt megelőzően kell kérni. 

Ellenkező esetben a vezető csak mérlegelés után köteles kiadni. Szorgalmi időben csak 

indokolt esetben vehető ki szabadság (egy nap, maximum egy hét). 

- Megbetegedés esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése előtt 1-3 órával 

informálni kell a vezetőt és a közvetlen munkatársat a hiányzásról, hogy intézkedésre 

elegendő idő álljon rendelkezésre. 
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- Ha a dolgozó magánügyeit intézi, és nem tud visszaérkezni a munkahelyére három órán belül 

abban az esetben szabadságot, kell kérnie. 

- Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell a vezetőt, 

illetve a helyettest. 

- A gyermekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó pedagógus 

és az óvoda vezetője adhat. A szülőt csakis saját gyermekével kapcsolatban lehet tájékoztatni. 

- Amennyiben valaki a szülők részéről ajándékozás céljából pénzgyűjtést tapasztal, köteles a 

szülőket megkérni, hogy tevékenységüket ne folytassák. A gyűjtésben sem közvetlenül, sem 

közvetetten részt venni nem szabad! 

 

 

 

 

A NEVELŐTESTÜLET RÉSZÉRE SZÓLÓ SZABÁLYOK 
 

 

Munkarend: (helye a nevelői szoba) 

• váltott műszak esetén 

• állandó délelőtti vagy 

• délutáni munka esetén 

 

Munkaköri leírás személyenként 

Ügyeleti rend: 

• reggeli, 

• délutáni, 

• csoportösszevonás esetén 

 

Felkészülés a napi tevékenység megvalósítására 

• írásban és 

• az eszközök előkészítésével 

 

- A gyermeket óvodapedagógusi felügyelet nélkül hagyni, a csoportból kimenni valós indok 

nélkül nem lehet! 

- Óvodáskorú gyermek pedagógus felügyeletével tartózkodhat az intézményben, illetve ha az 

óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy 

más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek 

felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is 

elláthatja. 

- Másik felnőtt személynek a gyermeket átadni csak indokolt esetben, a vezető vagy 

helyettesének engedélyével lehet (csoportösszevonás, értekezlet) – ez a szabály az altatási 

időre is vonatkozik.  

- Ha a gyermekcsoport elhagyja az óvoda területét (séta, kirándulás alkalmából), az 

óvodapedagógus köteles a vezetőnek jelenteni, hogy hová mennek és mikor térnek vissza az 

óvodába. 
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Óvodapedagógusaink etikus magatartásukkal közvetítsék „értékeinket”, és ez nyilvánuljon meg: 

- helyes viselkedés, öltözködés munkaidőben, 

- megfelelő magatartás a gyerekekkel, a szülőkkel, a munkatársakkal, a vezetővel és a külső 

szakemberekkel szemben, 

. 

 

Telefon-használat: 

 

- Munkaidőben csak a legszükségesebb időben használjon telefont (pl. gyerekekkel 

kapcsolatos intéznivalók esetén) 

- Mobiltelefont gyerekek között csak sürgős esetben használjon. 

 

- Az óvoda tárgyainak, oktatástechnikai eszközeinek (fejlesztőeszközök, vetítők, televíziók, 

videók, videó-kamera, számítógép, stb.) kezeléséért, rendeltetésszerű használatáért, épségéért 

anyagi felelősséggel tartozik. Ezek az eszközök az óvodából csak óvodai rendezvények, 

programok alkalmával vihetők el (ünnepek, erdei óvoda, kirándulások). 

 

 

 

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ DOLGOZÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

(konyhai dolgozók, dajkák, karbantartó, takarító, élelmezésvezető, óvodatitkár, 

pedagógiaiasszisztens) 

 

 

Munkarend: (kifüggesztve a konyhában illetve a dajka-öltözőben) 

• Munkaidő kezdete és 

• befejezése – heti, havi ütemezésben 

 

 Feladataik: 

- az óvodapedagógus munkáját segítő gondozási feladatokban való részvétel,  

- a napi és nagytakarítások, 

- a higiéniai szabályok betartása, 

- rendkívüli takarítás, fertőtlenítés, 

- az étel előkészítése, tálalása,  

- „Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni órákban nem fejlesztő, iskolaelőkészítő 

vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek 

felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is 

elláthatja.” (326/2013. (VIII. 30.) Korm. rend. 33/B § (5) bekezdés) 

 

A munkaruha, védőruha használatának rendje, valamint a munkagépek használatának felelőssége 

és az anyagi felelősséggel kapcsolatos tudnivalókat a munkaköri leírás tartalmazza, mindenkinek 

személyenként. 

 

Az irodai helyiségeket (vezetői, élelmezésvezetői, óvodatitkári) az ott dolgozók távolléte esetén 

csak az óvodavezető illetve a vezető-helyettes engedélyével lehet kinyitni – kivéve, ha a takarítónő a 

helyiségeket takarítja. A helyiségek kulcsaiért ez esetben a takarítónő a felelős, az irodákat és annak 

tárgyait, eszközeit az ott dolgozó alkalmazottak használhatják, (számítógépek, fax, telefon, 

fénymásoló, stb.) és ezekért a tárgyakért, eszközökért anyagi felelősséggel tartoznak. 
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Az óvoda kulcsainak tárolására kijelölt helyiségek: 

 

- dajkaszoba:  

felelősök: a dajkák és a takarítók 

- óvodavezető irodája: 

felelős: az óvodavezető 

- élelmezésvezető irodája, konyhai dolgozók öltözője: 

felelős: az élelmezésvezető és a konyhai dolgozók. 

 

Az óvoda riasztójának kezeléséért felelősek: 

- azon dolgozók, akik a riasztó kezeléséhez szükséges kóddal rendelkeznek 

 

 

Telefonhasználatra kijelölt helyiség: a nevelői szoba 

- csak a munkavégzéshez szükséges esetekben, 

- sürgős magánügyben az óvodavezető illetve a helyettese engedélyével. 

 

 

Egyéb, munkafegyelemmel kapcsolatos szabályok: 

• Gyermekekről nem adható ki információ. Véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó 

pedagógus és az óvoda vezetője adhat. 

• A csoportokban takarítani akkor lehet, ha a gyerekek már nem tartózkodnak bent. 

• Az óvoda épületéből ételt kivinni tilos! 

• A takarításhoz és az étel tálalásához nem lehet ugyanazt a ruházatot használni. 

 

 

 

 

 

 

  

Nagyhegyes, 2020. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Kovácsné Biri Irma 

                                                                                                 óvodavezető 


