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A házirendet meghatározó legfontosabb jogszabályok:
o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
o 229/2012 (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
végrehajtásáról
o 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról

1.1.Az intézmény pontos nyitva tartása
o A nevelési év meghatározása: minden év szeptember 1-től, augusztus 31-ig.
o Nyári zárás időpontja a fenntartó döntése szerint.
Az óvoda a nyári zárás idejéről a szülőket február 15-ig értesíti. Amennyiben ez idő alatt a szülő
gyermeke elhelyezését nem tudja megoldani, úgy kérésére a gyermeket a az Önkormányzati
Óvoda valamely nyitva tartó telephelyén elhelyezzük.
o Nevelés nélküli munkanapok száma: évente 5 nap vehető igénybe, a nevelő – fejlesztő munkával
összefüggő feladatok ellátására. A nevelés nélküli napokon a gyermekek felügyeletét biztosítjuk.
o Az óvoda nyitva tartása: az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus látja el a gyermek
felügyeletét.
Napi nyitva tartás 6-18 óráig.
o A gyermekek érkezésének és távozásának rendje: a szülők igényeihez igazodva folyamatosan
történik. Az intézménybe érkező gyermeket óvodapedagógus fogadja, hazabocsátáskor szintén
óvodapedagógus adja át a szülőnek/gondviselőnek.
o Óvodás gyermek mellé intézménybe jövet és menet egyaránt felnőtt felügyelete indokolt
(mindenek feletti biztonsága és testi épségének védelme érdekében).

1.2. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát:
o Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől 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.
o A gyermeket elsősorban az óvoda azon telephelyére kell felvenni, átvenni, amelynek közelében
lakik, ahol szülője dolgozik, illetve a szülő ahova a gyermeke felvételét kéri.
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o A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető
gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az
óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
o Felvehető a gyermek, ha egészséges, szobatiszta, illetve az Alapító Okiratban foglaltak szerint a
gyermek normál óvodai csoportban integráltan gondozható és fejleszthető.
o Az óvodai beiratkozás időpontját a fenntartó az intézményvezetővel egyeztetve határozza meg.
o Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
o A gyermekek óvodai csoportba történő beosztásáról az óvodavezető dönt, lehetőség szerint
figyelembe véve a szülő kérését.

2. A gyermekek az óvodában
2.1. A gyermekek jogai
A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és
jogai egységet alkotnak.
A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői megosztják a
köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény
és a pedagógusok szakmai hitele.
A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy
o A nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és
oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki.
o A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben részesüljön
o A gyermeket közvetlen, vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
o Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.
o Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges
gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai
szakszolgálat által nyújtott fejlesztésben részt vehessen.
o A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem
korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, társai,
az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét.

2.2. A gyermek ruházata
o
o
o
o

Jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság, könnyen kezelhetőség.
Szükséges az átöltözéshez tartalék ruha
Legyen minden óvodásnak tornafelszerelése, váltócipője.
A ruhadarabokat, lábbeliket jellel lássák el

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA
5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23.
OM azonosító: 028097
Tel: 68/412-916
e-mail: lehelovi@ovodak.oroshaza.hu
web: www.onkormovi.fw.hu

2.3. A gyermekek étkeztetése
Az étkezés befizetésének, lemondásának, jóváírásának rendje:
o Meghatározott normatív kedvezmények:
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
- Tartósan beteg vagy fogyatékos
- Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- Családjában három vagy több gyermeket nevelnek
- Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
- Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át.
o A vallási felekezethez tartozó és vegetáriánus gyermekek névvel ellátott ételhordóban hozzák
ételüket, melyet a személyzeti hűtőben tárolunk.
o
A rendezvényekre, név és születésnapokra a szülő csak engedélyköteles élelmiszert hozhat az
óvodába.
o A gyermekek az óvodában napi háromszori étkezésben részesülnek
o Étkezések időpontja:
Folyamatos reggeli:
7 - 9 óráig
Ebéd:
12-13 óra között
Uzsonna:
15-16 óra között.
o Hiányzás esetén, illetve betegségből visszatérés esetén a szülő reggel 9 óráig köteles jelenteni a
hiányzást, az étkezés másnapi lemondása, illetve igénylése csak ebben az esetben oldható meg.
o Az étkezési adagok jóváírása, a hátralékok, illetve a túlfizetések kiegyenlítése mindig a
következő hónapban történik. Amennyiben a túlfizetés nem érvényesíthető, az a Gyermek-és
Diákélelmezési Intézmény által számlázással visszafizetésre kerül.
o A szülő köteles az étkezési térítési díjat a Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény által megadott
időpontban befizetni.

2. 4. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szokások
Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat.
o Beteg, gyógyszert szedő, lázas, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi gyermek
egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.
o Az óvónőnek tilos otthonról hozott gyógyszert beadni, kivéve asztmás allergia. Az óvodában
megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek/gondviselőnek az értesítéstől számított legrövidebb
időn belül haza kell vinnie.
o Az óvónőnek addig is gondoskodnia kell a gyermek szükség szerinti elkülönítéséről.
o Fertőző gyermekbetegség esetén az óvoda feladata a szülő/gondviselő felvilágosítása,
tájékoztatása.
o Baleset, esetén a gyermeket haladéktalanul el kell látni, a szülőt / gondviselőt értesíteni, a baleset
súlyosságától függően orvosi ellátásról gondoskodni
o A további megbetegedés elkerülése érdekében az intézményben eleget kell tenni a bejelentési
kötelezettségnek (egészségügyi hatóság felé) és a fertőtlenítő takarítás megtételének.
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A gyermek, mulasztásával kapcsolatos szabályok
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni:
o A szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába – szülői
igazolás.
o A szülő írásbeli kérelmére – szülői igazolás.
o A gyermek beteg volt, orvosi igazolás, mely a hiányzást a kezdetétől a végéig jelöli.
o A gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott megjelenési
kötelezettségének eleget tenni.
Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
•

•
•

Ha a gyermek az életkora alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben öt
nevelési napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetőjének értesítenie kell a
gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, és a
gyermekvédelmi szolgálatot.
Ha a gyermek az életkora alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben tíz
nevelési napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetőjének értesítenie kell az
általános szabálysértési hatóságot.
Ha a gyermek az életkora alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben húsz
nevelési napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetőjének értesítenie kell a
gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

2. 5. Egyéb szabályok
o A gyermeket óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek,
vagy dajkának.
o A gyermeket az óvodából a szülők és az általa bejelentett személy viheti el.
o Amennyiben a gyermekért zárásig nem jönnek az óvodába, a gyermek biztonságos elhelyezéséről
a szülő, Gyermekjóléti Szolgálat, rendőrség megérkezéséig az óvoda műszakban levő dolgozója
gondoskodik.
Az óvodába járási kötelezettség
o Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
o 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
jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
o A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a
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szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és
ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján
kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a
kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti,
hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az óvodai elhelyezés megszűnése
Megszűnik az óvodai jogviszony, ha
o a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
o a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
o a szülő bejelentette, hogy a gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon – kivéve, ha a
gyermek felvétele a Gyámhatóság intézkedésére történt, illetve a gyermek hátrányos helyzetű.
o A hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermek esetében nem szűnhet meg az óvodai nevelés
a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy igazolatlan hiányzás miatt. Más
óvodába történő átíratás esetén csak az új óvoda visszajelzésével szűnik meg a jogviszony.
A gyerekek otthonról behozott tárgyainak szabályozása
o Az óvodába behozott azon értékekért, amelyek nem szükségesek a gyermekek kötelezettségének
teljesítéséhez, jogaik gyakorlásához, az óvoda nem vállal felelősséget.
o Az óvodába tilos behozni a gyermekekre, vagy másokra veszélyes tárgyakat, játékokat, amelyek
balesetet okozhatnak.

3. A szülő jogai, kötelességei
3.1. A szülők jogai
A szülő joga:
o A gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, saját vallási, illetve világnézeti
meggyőződésének, nemzeti, vagy etnikai hovatartozásának megfelelően választhat óvodát.
o A szülő joga, hogy tájékoztatást kapjon, megismerje a Pedagógiai Programot, az Intézmény
Önértékelési Programját, az SZMSZ-t és a Házirendet.
o Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen, érdemi tájékoztatást, a
gyerek neveléséhez tanácsot és segítséget kapjon.
o Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen az óvodai
tevékenységekben.
o Részt vehet a szülői szervezet munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint
választó, és mint megválasztható személy.
o Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését
o A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda
vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.
o A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat
intézményét.
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3.2. A szülők kötelességei
o A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi, szociális és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges feltételekről.
o Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását 3 éves kortól.
o Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, segítse a fejlődés folyamatát, a gyermek közösségbe
való beilleszkedését, és a közösségi élet szabályainak elsajátítását.
o Rendszeresen tartson kapcsolatot az óvodapedagógusokkal és az együttneveléshez szükséges
tájékoztatást adja meg.
o Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.
o Az óvodapedagógus és a dajka büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó
személyeknek számítanak
o 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 óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz.
Ha kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

3. 3. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása
Az óvodánkba járó gyermekeket a felnőttek tiszteletére, a különbözőség elfogadására neveljük. Ezen
törekvésünk sikeressége érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék a szülők
gyermekükben.

3.4. Kapcsolattartás és együttműködés lehetőségei a nevelőkkel
o A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a
megfelelő fórumokon részt vegyenek.
Annak érdekében, hogy a gyermeket együtt neveljük nyitottságra épülő, őszinte emberi
kapcsolatokra törekszünk.
o Az együttműködésre alkalmas fórumok:
- Szülői értekezletek
- Nyílt napok
- Közös rendezvények
- Fogadóórák
- Eseti megbeszélések.
Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az
óvónőt a csoportból hosszabb időre ne vonják ki.
Gyermekükkel kapcsolatos információt csak a saját óvodapedagógustól vagy
óvodapedagógus/telephely-vezetőtől, illetve az óvodavezetőtől kérjenek.
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4.

Az óvoda helységeinek a szülők által használhatóságának rendje
o A környezet és a gyermekek egészségének, higiéniájának védelme érdekében a csoportszobában
szülő/gondviselő, hozzátartozó csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (nyílt nap,
ünnepélyek, stb.).
o A szülők átadáskor és átvételkor csak a közlekedő és öltöző helyiségeket használják

5.

Pedagógiai munka az óvodában
Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézménynek oly módon kell megszerveznie, hogy a szülők és
a fenntartó igényei szerint, a szakmai követelményeknek megfelelő színvonalon eleget tudjon tenni a
gyerekek nevelésével, ellátásával összefüggő feladatainak.
o Ennek érdekében biztosítjuk a Pedagógiai Program célkitűzéseinek, és az intézmény
sajátosságainak megismerését.
o Az intézmény éves munkatervének megismerését.
o Az Intézmény Önértékelési Programjának megismerését.
o
A gyermekvédelmi feladatok megismerését.

6.

Egyéb, az intézmény biztonságát szolgáló szabályok
o Az óvoda bejáratának zárása vagyonvédelem miatt reggel 9-től 15-ig.
o Idegenek óvodában való tartózkodása: idegenek az óvoda területén az óvodavezető engedélye
alapján tartózkodhatnak.
o A vezető intézkedése a reklámanyagokról: a vezetői engedély megkérése után csak az óvoda
profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklám
anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára.
o Az óvoda épületének hasznosítása egyéb célokra.
Az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem
működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyerekek felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység
nem folytatható.
o A dohányzás szabályai:
A telephelyek és környékük dohányzásmentes zónába tartoznak.
o A törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól betartása minden óvodába tartózkodó felnőttnek kötelező
Az óvoda teljes területén tilos a dohányzás!

Anyagi felelősség kérdése
o Az intézmény felelőssége: az intézmény működési körébe tartozó vagyoni értékek biztonságos
használatáért felelősséggel tartozik.
o A szülő felelőssége: az intézményben szándékos károkozás esetén felelősséggel tartozik.

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA
5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23.
OM azonosító: 028097
Tel: 68/412-916
e-mail: lehelovi@ovodak.oroshaza.hu
web: www.onkormovi.fw.hu

Záró rendelkezések
A Házirend hatályba lépése
o Hatálya kiterjed:
Szülők közösségére
- Az óvoda alkalmazotti közösségére
- Gyermekek közösségére.
A házirend felülvizsgálati rendje:
o Jogszabály változás esetén
o Működésben bekövetkezett változáskor.
A házirend megsértésének jogkövetkezménye:
o A szükséges jelzések, intézkedések megtétele
A Házirendet véleményezi, egyetértési jogot gyakorol:
o A szülők közössége
A Házirendet elfogadja:
o Az óvoda nevelőtestülete
A Házirendet jóváhagyja:
o Orosháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

