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Házirend 
 

 

1.Az intézmény nyitva tartása 
 

Nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig 

 - Szorgalmi időszak:  szeptember 1-től május 31-ig 

       - A nyári zárásról, a szünetek időpontjáról a tanév rendjében adunk  tájékoztatást   

      

Nevelés nélküli munkanapok: évente 5 munkanapot vehet igénybe az óvoda, melyről azt 

megelőzően 7 munkanappal írásban tájékoztatjuk a szülőket                                                                                                                   

                                                                                                                                                                            

Az intézmény napi nyitva tartása: 715-1630-ig 

 

2.Az óvodába érkezés és távozás 

 
A gyermekek óvodába érkezésének javasolt időpontja legkésőbb: 830 

Az óvoda, az óvodapedagógus csak azokért a gyermekekért felelős, akiket a szülő bekísért és átadott a 

nevelőnek. Ezért kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába, és adják át az 

óvónőnek, távozáskor az óvónőtől kérjék ki.  

Gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem az óvoda kapuján. 

A gyermekek hazavitele az óvodai tevékenység zavarása nélkül bármikor történhet. A gyermek 

napközbeni elvitelét reggel jelezzék az óvodapedagógusnak. Ha rendhagyó időpontban szeretné valaki 

hazavinni gyermekét, előre szóljon.  
Szülői igény szerint ebéd után is haza lehet vinni a gyermeket. Kérjük, legyenek tekintettel a már pihenő 

társak nyugalmára, ezért lehetőleg 12.45 óráig jöjjenek gyermekükért. Amennyiben később érnek a 

gyermekért az óvodába, várják meg a mese befejezését. 

Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában! 

 

3.Gyermekek az óvodában 

 
A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor: 

- a harmadik életévét betöltötte 

- óvodaérett: kommunikál, szobatiszta, meg tudja fogalmazni igényeit, szükségeit 

- teljesen egészséges 

- a szülő az étkezési térítési díjat befizette 

 

4.Beszoktatás 

 
Az óvodába való beszoktatása a gyermeknek a szülőkkel együttműködve, fokozatosan történik, az 

óvodai tartózkodás időtartamának a fokozatos nyújtásával. A szülő is jelen lehet a gyermek 

igényének megfelelően. 

Amennyiben kiderül, hogy a gyermek mégsem óvodaérett, az óvodavezetőnek beszélnie kell a 

szülővel. Nyomós indok esetén a szülő vállalja, hogy szakember segítségét kéri / pszichológus, 

nevelési tanácsadó, családgondozó, stb. /. 
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5.A távolmaradás rendje, egészségügyi szabályok 

 
20/2012. EMMI rend. 51. § szerint: a beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem 

látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. 

Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermeket az óvodába nem vehetünk be a többi gyermek 

egészségének megőrzése érdekében!  

Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a 

foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. 

Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való 

elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit.  

A szülőnek az értesítéstől számítva a lehető legrövidebb időn belül haza kell vinni gyermekét. 

Lázasan, betegen hazaadott gyermeket csak orvosi igazolással vehet be az óvónő!  

Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van! 

 

A hiányzások bejelentése: 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

A távolmaradást – akár betegség, akár családi ok - a hiányzás előtt egy nappal, vagy a hiányzás 

napján legkésőbb 9 óráig kérjük bejelenteni.  

- Betegség igazolása: 

Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát, és a 

kiállítás pontos dátumát is.  

- Hiányzás családi- és egyéb ok miatt: 

- 1-5 napig a hiányzást az óvónők engedélyezik előzetes bejelentés alapján írásban (nyomtatvány a 

faliújságon), melyet az óvodavezető aláírásával hitelesít.  

- 5 napon túli hiányzás esetén az intézményvezető adhat írásban engedélyt a távolmaradásra. 

 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 

 

6.A gyermekek ruházata, felszerelése az óvodában 

 
Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, rétegesség. 

Az esetleges átöltözéshez legyen tartalék alsónemű és ruha mindenből, lehetőleg jellel, 

monogrammal ellátva. 

Legyen váltócipője és tornazsákja minden gyermeknek, benne tornacipő, nadrág, póló, szintén jellel 

ellátva.  

A tornazsákot kérjük hetente ellenőrizni, cserélni. 

A téli időszakban célszerű anorákot is behozni. 

A délutáni pihenéshez be kell hozni egy takarót, egy párnát, és a hűvösebb időszakokra egy plédet a 

lepedő alá. 

 
Kérjük, hogy váltócipőnek – egészségügyi és baleset megelőzési szempontok miatt – papucsot, 

mamuszt ne rendszeresítsenek.  

 

 

 

 

 

 

 



 3 

7. Az óvodába a gyermekek által behozható tárgyak 
 

A gyermek személyes biztonságérzetének erősítése érdekében behozhat olyan alvós játékot, 

plüssfigurát, ami az otthonára emlékezteti, amihez ragaszkodik.  
Szokásrendszerünk szerint a behozott játékokat a csoporttársak is használhatják.  

Ha nem játszanak a behozott otthoni játékkal, tegyék be a zsákjukba, dobozukba. A játék keresése, 

kutatása a hazamenetel előtt a gyermek és nem az óvodai dolgozók feladata. 

Az óvodába hozott, hagyott értéktárgyakért (ékszerek, játékok, kerékpár, szánkó stb.) nem tudunk 

felelősséget vállalni. 

 
Tilos behozni az óvodába  
Balesetveszélyes eszközöket (csavarhúzó, kés stb.) a gyermek nem hozhat magával, erről a szülő köteles 

meggyőződni. Kérjük, hogy fegyvert nevelési-, rágógumit egészségügyi szempontból ne hozzanak a 

gyerekek. A gyerekek pénzt se hozzanak, illetve apró, a lenyelés, fulladás veszélyét magában hordó 

játékokat sem.  
Kérjük, hogy hangos, zenélő játékokat se hozzanak a gyerekek az óvodába. 

 

8.Étkezés az óvodában 

 
Tízórairól, ebédről, uzsonnáról az óvoda gondoskodik étkezési díj ellenében. Tilos az óvoda 

területén otthonról hozott élelmiszert / pl. banán, csokoládé, túrórudi...  / fogyasztani, nassolni. A 

többi gyermekkel szemben nem etikus.  

A térítési díj kifizetése az intézmény által kijelölt időpontban és helyszínen történik. 

Mindig a következő hónapra fizetnek a szülők, és ekkor kerülnek az előző hónap lemondásai 

jóváírásra. 

Akik az adott napon nem tudták rendezni a befizetést, azok személyesen egy borítékban az óvó 

néniknél tehetik ezt meg. 
 

Ebédlemondással kapcsolatos információk: 

 

- Hiányzás esetén az étkezés lemondását minden esetben 8:30 óráig kell jelezni. 

 

Az étkezések időpontja: 

 

tízórai:    8 00-900 

ebéd:      1145-1230 

uzsonna: 1530-tól 

 

Azoknak a gyerekeknek, akik 900 után érkeznek óvodába, a szülőknek kell gondoskodniuk az 

otthoni tízóraizásról. 

 

9.Az óvodások jutalmazásának és fegyelmezésének elvei, formái: 

 
Óvodánkban a gyermekek értékelésénél elsődleges szempont, hogy minden gyermeket az életkori 

sajátosságokat figyelembe véve önmagához képest értékelünk.  

A gyermekek pozitív cselekedetek esetén dicséretet, elismerést, és emellett jutalompontokat 

(katicákat) kapnak, amiket -30 katicát- beválthatnak egy ajándékra.  

A szabályok megsértése esetén, többszöri figyelmeztetés után a gyermek motivációs táblán lévő 

fájáról leveszünk egy körtét. Minden leesett körte miatt kb.5 percig ülni kell. Ezt követően 

megbeszéljük, miben kellett volna másképp cselekednie, illetve hogyan tudja helyrehozni az 

okozott kárt. 
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10.A gyermekek jogai és kötelességei: 

 
 a gyermeknek joga van a biztonságos, egészséges, szép környezetre 

 minden óvodás jogosult az orvosi ellátás, ill. a szűrővizsgálatok igénybevételére 

 a gyermeknek joga van arra, hogy személyét társai és a felnőttek tiszteletben tartsák 

 a gyermeknek joga van kérni az óvónő segítségét, imatámogatását, ha szüksége van rá 

 a gyermeknek joga van, hogy személyiségének fejlődéséhez, ismeretei bővítéséhez biztosítsák a 

feltételeket a szervezett óvodai élet keretén belül 

 a gyermekek kötelesek megadni a tiszteletet az óvoda dolgozóinak, társaiknak és 

hozzátartozóiknak 

 

A csúfolódás, veszekedés, hiszti, árulkodás nem megengedett. Beszédüket jellemezze tisztelet. 

Hallgassák végig egymást, ne hazudjanak. Hangoskodással ne zavarják egymást és az intézmény 

dolgozóit. Köszönjenek érkezéskor és távozáskor a felnőtteknek, gyermekeknek, vendégeknek. 

 

 

 

11.Szülők az óvodában 

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

és fogadják el pajtásaik egyéniségét, helyesen tudják kifejezni gondolataikat és érzéseiket, és 

legyenek képesek alkalmazkodni is. A felmerülő konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal vagy 

árulkodással oldják meg.  

Ezen törekvéseink sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék 

gyermekeikben. Például ne tegyenek a gyermekeik előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások 

gyermekére, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és ne biztassák gyermekeiket verekedésre, még 

ha az előző nap az önök gyermekét is érte sérelem. Az óvoda minden dolgozója törekszik arra, hogy 

elfogadja a családi nevelés elsődlegességét.  

Az együttműködést nagyon fontosnak tartjuk szülő és pedagógus között, ezért akármilyen 

probléma, konfliktus esetén keressék fel az óvónőt, és vele közösen próbálják megoldani a konkrét 

helyzetet.   

 

A szülők joga, hogy 

 megismerjék intézményünk pedagógiai programját, házirendjét 

 gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres tájékoztatást kapjanak 

 előre bejelentett igény alapján betekinthetnek az óvodai nevelőmunkába 

 kezdeményezzék szülői szervezet létrehozását és közreműködjenek annak tevékenységében 

 jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyenek az érdekeiket érintő döntések 

meghozatalában, gyakorolják véleményezési, javaslattételi, egyeztetési jogukat. 

 

A szülők kötelessége, hogy 

 gondoskodjanak gyermekeik értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről 

 biztosítsák gyermekük óvodai nevelésben való részvételét 

 figyelemmel kísérjék gyermekük fejlődését 

 rendszeres kapcsolatot tartsanak a gyermekükkel foglalkozó pedagógusokkal, törekedjenek az 

együttműködésre a gyermekük érdekében 

 elősegítsék gyermekük közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, valamint a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását 
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 tiszteletben tartsák az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait 

 

 

 

Fórumok: 

- szülői értekezletek, előadások 

- közös rendezvények, kirándulások 

- az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés 

- a problémafeltáró, elemző segítségadás fogadóóra keretében történik. A fogadóóra időpontját 

előzetes megbeszélés alapján szervezzük 

 

Kérjük önöket, hogy az óvónőt munkája közben a gyermekkel kapcsolatos beszélgetésekre 

hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés 

folyamatát. 

 

12.Óvó, védő előírások 

 
- Az óvónő a gyermekek életkorának megfelelően a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat 

ismerteti a nevelési év elején, ezt követően pedig amikor szükséges (pl. kirándulások, 

balesetveszélyes tevékenységek előtt...) 

- Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat, fogadhat el ajándékba 

- A bejárati ajtót a gyermekek érdekében kérjük mindig becsukni, a kaput bezárni. 

- Az iskolán kívüli szervezett programokról az óvodapedagógus köteles a szülőket értesíteni 

- A következő előírások betartatása a gyermekekkel az óvónő feladata, de kérjük a szülők 

támogatását: 1. Az óvoda épületében a futkározás tilos.  

                     2. Olló, tű használata csak asztalnál ülve engedélyezett. 

               3.  A mosdóban tilos pancsolni, és a mosdókagylóra támaszkodni. 

               4.  A játékokat a rendeltetésüknek megfelelően lehet használni az udvaron is.  

               5. Sétálás, kirándulás alkalmával rendben, halkan beszélgetve, kézen fogva kell 

  közlekedni 

               6. Tűz- és bombariadó szabályozása az SZMSZ-ben található. 

 

13.Egyéb szabályok: 
 

 

 
 Dohányzás, ill. szeszes ital fogyasztása az óvoda területén tilos 

 Üzleti- ill. reklámtevékenységet illetően ügynökök, árusok az intézmény területén nem 

tartózkodhatnak.  

 Plakátokat, hirdetményeket csak engedéllyel lehet elhelyezni. 
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14. Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen Házirend életbe lépése csak a nevelőtestület elfogadásával, az óvodai szülői közösség 

véleményének kikérésével és az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe. 

 

(2) A Házirend a jóváhagyás határidejét követő első napon lép hatályba és határozatlan időre 

szól. 

 hatályba lépése: 2015.szeptember 23. 

 érvényessége: visszavonásig. 

 

(3) A hatályba lépéssel egy időben hatályát veszíti az óvoda 2014. szeptember  18–án elfogadott 

házirend. 

 

(4) A házirendben foglaltak megtartása kötelező minden óvodahasználónak. 

 

(5) Az elfogadott házirendben bármilyen változtatás csak a véleményezési és egyetértési joggal 

bíró partnerek közreműködésével lehetséges.  

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2015. szeptember 29. 

 

 

Rózsáné S. Zsuzsanna 

Tagintézmény-vezető 

 

 

 

 


