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1. BEVEZETŐ 
 

Óvodai nevelésünk legfontosabb célja gyermekeink biztonságos, szeretetteljes, inkluzív, 

bizalommal teli légkörben történő sokoldalú, harmonikus fejlesztése, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatása az egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.  

Személyes példaadáson keresztül olyan értékek, keresztény, erkölcsi értékrend átadása, ami 

megalapozza, a tanuláshoz, az iskolai közösségbe való sikeres beilleszkedéshez szükséges 

személyiségvonásokat. 

 

Görögkatolikus köszönésünk: Dicsőség Jézus Krisztusnak!  

                                     Erre a válasz: Dicsőség mindörökké! 

Húsvéti időszakban: (Húsvét napjától 40 napig) 

                                                           Feltámadt Krisztus!  
                                    Erre a válasz: Valóban feltámadt! 

 

Az óvoda házirendjének célja, feladata 

 

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

életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A házirendben foglalt előírások célja, 

hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint 

a gyermekek közösségi életének megszervezését. 
 

A Házirend hatálya 

 

A házirend személyi hatálya kiterjed: az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe 

járó óvodás gyermekekre, szüleikre és a látogatókra.  

A házirend időbeli hatálya: a gyermekek és szüleik vonatkozásában az intézményi óvodai 

jogviszony kezdetekor keletkezik és az intézményi óvodai jogviszony megszűnéséig tart. 

Kiterjed a teljes nevelési évre.  

A házirend területi hatálya: a házirend előírásai az intézmény egész területén érvényesek, 

továbbá kiterjednek az intézmény szervezésében, a pedagógiai program megvalósításához 

kapcsolódó, óvoda épületén kívüli rendezvényekre, programokra, az oda-vissza való 

közlekedésre is. 

 

 

+ 

2. A GYERMEK JOGAI 

 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. 

 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, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek 

vagy bánásmódnak.  

 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, továbbá nem veszélyeztetheti a saját, társai és az 

óvodai intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét. 
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 A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 

nevelésben, oktatásban részesüljön. 

 A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 

 Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 

 Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

 

 

3. A GYERMEK KÖTELESSÉGE 

 Kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. 

 Kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 

 Kötelessége, hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek 

használati rendjét. 

 Kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az 

óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit. 

 Kötelessége, hogy az óvoda vezetője, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

4. A SZÜLŐ JOGAI 

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

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

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 

 Az intézmény vezetője vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

foglalkozásokon, valamint az óvoda nyitott rendezvényein. 

 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. 

 A szülő kezdeményezheti Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet 

annak tevékenységében. 

 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. 

 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. 

 Személyesen vagy jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit 

érintő döntések meghozatalában. 

 

 

5. A SZÜLŐ KÖTELESSÉGE 
 

 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.  
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 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.  

 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. 

 

6. RÉSZLETES SZABÁLYOK 
 

6.1.  Óvodai felvétel, átvétel rendje 
 

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

Óvoda az óvodai beiratkozás idejéről rendelkezik, azt nyilvánosságra hozza. A beiratkozásra a 

szükséges okmányok bemutatásával a szülők beíratják a gyereküket az óvodába az óvoda 

vezetőjénél. 

Beiratkozáshoz szükséges okmányok, dokumentumok:  

 gyermek születési anyakönyvi kivonata,  

 gyermek TAJ kártyája  

 gyermek lakcímkártyája  

 szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája. 

 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 
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óvodapedagógusok véleményét és a szülők kérését is figyelembe véve az óvodavezető dönt. Az 

új gyermekek fogadása egész évben folyamatosan történik.  

A gyermekek átvétele: Az óvodai felvétel, ill. átvétel jelentkezéssel történik, a szülők a 

nevelési év során bármikor kérhetik a gyermekük óvodai felvételét. Hivatalos átjelentkezés 

útján történik, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen 

egymásnak. 

 

 

6.2. 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. 

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 Nevelési Tanácsadó vizsgálatát, amely eldönti, hogy a 

gyermek maradjon-e óvodában. 

 

6.3. Helységek, berendezések használatának eljárásrendje 
 

 A mellékhelyiséget és a konyhát az ÁNTSZ-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 

 A helységek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az 

óvodai dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás. 
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6.4. Napirend 
AZ ÓVODAI CSOPORTOK NAPIRENDJE 

 
Időkeret A tevékenység megnevezése  
06:00-07:00  

 

 

07:00-12:00 

Gyülekezés, játék, szabadon választott tevékenység. 

 

 Játék, párhuzamosan is végezhető differenciált tevékenységek. 

 Mindennapos frissítő mozgás, vagy tervszerűen kötött mozgás. 

 Gondozási feladatok, testápolás. 

 Tízórai, ima, étkezés előtt és után. 

 Hitre nevelés, ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése 

spontán és szervezett formában. Séta, kirándulás. 

 Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységek, játék a szabad 

levegőn. 

 Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben megvalósuló tanulás: 

- vers, mese,  

- ének, zene, énekes játék, gyermektánc, 

- rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, 

- mozgás, 

- a külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatok 

szerzése 

- munka jellegű tevékenységek. 
 

 

12:00-15:00 Gondozási feladatok, ebéd, ima, étkezés előtt és után. 

Pihenés, alvás, ima, alvás előtt. 

 

15:00-17:00 Gondozási feladatok, uzsonna, ima, étkezés előtt és után. 

Játék, párhuzamosan végezhető tevékenységek a szülők érkezéséig. 

 

 

6.5.  Az óvoda nyitva tartása, a gyermekek fogadása, távozása 
 

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-éig tart.  

A nyitvatartási időben óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 
 

Nyitvatartási idő: Hétfő – Péntek: reggel 06: 00 órától – délután 17:00 óráig. 

A gyermekek nevelése összevont csoportban történik az alábbi esetekben: 

 Reggel 06:00-07:00 óra és délután 16:00-17:00 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) 

 Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben öt nap lehet, melynek 

időpontjáról a szülők legalább hét nappal előbb értesülnek.  

 Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15- ig a szülőket az intézmény 

tájékoztatja. 

 Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az 

óvodapedagógusnak, távozáskor szintén az óvodapedagógustól kérjék ki.  



8 

 

 Ha az óvónő nem vette át a gyermeket, nem tud a gyermek jelenlétéről, felelősséget sem 

vállalhat érte.  

 A gyermekek hazavitele a szülők igényei szerint történhet. A gyermeket az óvodából a 

szülőn kívül más személynek csak írásbeli nyilatkozat esetén adjuk ki. 

 Az óvónő által kiadott gyermekért, továbbiakban a szülő, vagy az érte jövő személy a 

felelős. 

 Ittas, bódult állapotú szülőnek, hozzátartozónak a gyermek védelme érdekében nem 

adjuk ki a gyermeket. 

 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. 

 Nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében kérjük, legkésőbb 08:30 óráig 

hozzák be a gyermeküket.  

 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. 

 

6.6.  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, 

a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi 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 
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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. 

 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. 

 

6.7. A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 
 

 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által az intézményre előírt szabályokat 

szigorúan be kell tartani. 

 Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek 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!  

 Gyógyszer az óvodában a gyermeknek nem adható (kivétel orvosi igazolás esetén). 

 A nevelési év alatt (09. 01.-08. 31.) betegség esetén a háromnapos hiányzás után orvosi 

igazolás bemutatása az ÁNTSZ által előírt szabály. 

 A csoportszobába és a gyermekmosdóba higiéniai okok miatt utcai cipővel belépni tilos! 

 Az óvónő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyerek esetén, a gyereket 

haladéktalanul ellátni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset 

súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén szakszerű segítségről 

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

 Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő vagy dajka megkezdi a láz 

csillapítását (vizes borogatás, hűtő fürdő- magas láznál), majd az óvónő 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 (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű), esetén a szülőnek 

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

ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez.  

 Fejtetű fertőzés esetén a jogszabályoknak megfelelően járunk el. 

 

 

 

6.8. Egyéb szabályozások 
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 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. 

6.9.  Jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések elvei és 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. 

Jutalmazás formái: 

- szóbeli dicséret 

- simogatás, ölbe vevés, puszi, ölelés 

- játék, tánc, zenehallgatás, éneklés 

- rajzolás, varázsdoboz 

 

Fegyelmező intézkedések elvei és formái 

Elkülönítés, étel, élettani szükséglet vagy szeretet megvonása nem alkalmazható. A 

pillanatnyi magatartást ítéljük el, és nem a gyermeket. 

Az óvodában a gyermeket fegyelmező intézkedés alkalmazásának formái: 

- a gyermek szóbeli figyelmeztetése, 

- a gyermek időleges kivonása a tevékenységből, más tevékenységbe való 

átterelése. 

- a gondolkodószékre ültetés néhány percre, az óvodapedagógus közelébe, azzal 

az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd óvodapedagógus-gyermek közös 

megbeszélés; 

- bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás; 

- a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés. 

 

7. 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!  
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 A szülő az óvoda területén gyermekének nem hagyhat semmilyen ételt, az egyéni 

nassoltatás a többi gyermekkel szemben etikátlan, valamint az ÁNTSZ járvány- és 

egészségügyi előírásaival ellenkezik. 

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

tízórai előtt kezdődik, ti. 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 szülő, a gyermekének, a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezéséért 

a vonatkozó jogszabályokban és az Intézményi étkezési, térítési díj szabályzatban 

meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A mindenkori étkezési térítési díjak 

egységesek Szolnok városban. A Városi Közgyűlés önkormányzati rendeletének 2. 

számú melléklete tartalmazza az aktuális étkezési térítési díjakat.  /Szolnok Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások 

intézményi térítési díjainak megállapításáról/ 

 Az étkezési térítési díjak befizetése minden hónap első két hetében történik a Szent 

Tamás Görögkatolikus Iskola Gazdasági hivatalában.(Dr. Durst János út 1-3.) 

 Az időpontról pontos tájékoztatást minden esetben a hirdetőtáblán olvashatnak. Az 

étkezésért a tárgy hóra előre kell fizetni.  

 Minden nap 08:45 óráig kell bejelenteni a hiányzást és kérni az étkezés lemondását. Ezt 

megtehetik telefonon, szóban, vagy személyesen. Az óvoda mobilszáma: 06/30 622 

4939 Ezen a számon SMS üzenetet is lehet hagyni. 

 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.  

 A hiányzás és 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. 

 

7.1. Ingyenes étkeztetéssel összefüggő rendelkezések 

 

A kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalókról a szülő felvilágosítást 

kaphat, gyermeke óvónőjétől, vagy az intézményegység -vezetőtől. 

 

Étkezési kedvezményben részesülhet amennyiben gyermeke:  
o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  
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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. 

 

7.2. 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. 

 

 

8. 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 

 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 bevitt dolgok körét 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. 

 Az ékszer viselése balesetveszélyes! 
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 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. 

 

8.1.  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.  

 

9. EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL 
 

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

 

Célkitűzéseinket, feladatainkat a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 

Pedagógiai Programja tartalmazza, melyet az intézmény honlapján és az óvoda főbejárati 

helyiségében, az óvodai intézményegység-vezető irodájában megtekinthetnek.  Az óvodába 

járó gyermekeket többek között az alábbiakra neveljük: 

• A keresztény értéktrend szabályait tartsák be. 

• Tanulják meg tisztelni a szüleiket, felnőtteket, társaikat. 

• Szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, különbözőségét. 

• Legyenek képesek alkalmazkodni egymáshoz, együttműködni egymással. 

• Konfliktusaikat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg. 

• Legyenek kedvesek, segítőkészek egymással. 

• Mások tulajdonát tartsák tiszteletben. 

• Tiszteletteljes, helyes szavakat, megfelelő hangerőt használjanak.  

• Óvják és védjék Isten teremtett világát, egészségüket, környezetüket. 

 

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

erősítsék meg 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. 
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Kérjük a szülőket, hogy a gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a 

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

ebben nem illetékesek.  

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  

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

munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, mint a szülők aktívan vegyenek 

részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását. 

Szülői fórumok, együttműködési lehetőségek: 

 Szülői értekezletek. 

 Szülői munkaközösségi megbeszélések. 

 Nyílt napok. 

 Közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása. 

 Fogadó óra (közösen, előre egyeztetett időpontban); 

 Az óvónővel vagy a vezetővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések; 

 A faliújságra kifüggesztett információkon keresztül. 

 Munkadélutánok. 

 Ünnepélyek. 

 Szülői véleménykérő kérdőívek. 

A kellemes közösségi élethez hozzájárul a szülők önszerveződő együttműködése, amely ideális 

esetben hatékonyabbá teszi az óvodai munkát és a közösség helyes irányban való formálódását. 

 

10. 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. 

 

11. A GYERMEKEKRE VONATKOZÓ VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK      

 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. 
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 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. 

 A gyermekek védelme érdekében a bejárati ajtó és bejárati kapu zárának használata 

valamennyi dolgozó és szülő feladata  

 

12. LEHETŐSÉGEK 
 

12.1. Foglalkozások 

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

két alkalommal görögkatolikus pap által vezetett hittanfoglalkozást, imádságos perceket 

biztosít. 

 A tehetséges nagycsoportos gyermekek számára heti egy alkalommal Ovi-focit 

szervezünk az iskola tornatermében, valamint minden nap lehetőséget biztosítunk 

kézműves foglalkozáson való részvételre térítésmentesen. 

 Óvodánkban térítésmentesen biztosítunk lehetőséget mozgáskotta és kutyaterápiás 

foglalkozáson való részvételre. 

 Külön hangsúlyt fektetünk a komplex iskolai előkészítésre.  

 Az iskolába készülő gyermekek játékos iskolaelőkészítő foglalkozásokon ismerkedhetnek 

meg leendő tanító nénijükkel.  

 A gyermekek beszédfejlődését szükség esetén logopédus segíti.  

 A szabadtéri foglalkozások az óvoda kertjében, vagy tapasztalatszerző sétákon valósulnak 

meg. 

13. 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. 

 A gyermekek nagyobb közössége alatt a beírt gyermekek 50%-át+1 fő értjük. 

 A gyermekek nagyobb csoportja alatt egy-egy foglalkozási csoportot értünk. 

 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 
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14. 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: 2019. szeptember 1. 

Ekkor érvényét veszti a 2018. szeptember 1-jén hatályba lépett házirend. 

 

Legitimáció 

 

A Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola tantestülete a 2018. június 14-én 

megtartott értekezletén elvégezte a házirend kötelező felülvizsgálatát. A hatályos törvények és 

rendeletek alapján a szükségessé vált módosításokat megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta. 

 

Szolnok, 2019. június 14.   

        

 _________________________________    __________________________________ 

           Oláhné Kanyó Andrea     Szkiba Tiborné 

     Intézményvezető                   Intézményegység-vezető 

 

A Szülői Szervezet Választmánya a Házirendet 2019. június 27-én véleményezte és elfogadásra 

javasolta. 

            

         ______________________________________ 

 

             Szülői Szervezet választmányának elnöke 

 

 

 

Mint fenntartó, a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Házirendjét 

jóváhagyom: 

 

Debrecen, 2019…………………   ______________________________________ 

                           

           

              Fenntartó   


