Majd Megnövök
2020.

Baptista Óvoda

Házirend

Hatályos: 2020. szeptember 01.

Majd Megnövök Baptista Óvoda Házirendje

„Az ifjakat pedig hasonlóképp intsed, hogy legyenek mértékletesek:
Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben;
a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván,
Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön,
semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani.” (Tit 2, 6-8)

A Majd Megnövök Baptista Óvoda a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által
fenntartott keresztény egyházi intézmény. Küldetését akkor töltheti be, ha szellemiségében,
rendjében, megnyilatkozásaiban a Biblia tanításainak és Jézus Krisztus példájának követésére törekszik.
Az óvoda minden gyermekének, és alkalmazottjának vállalása és feladata, hogy magatartásával és
cselekedeteivel e tanításokat és ezt a példát hitelesen közvetítse az intézmény külső és belső környezete
számára, hogy az óvoda hírnevét öregbítse.
Ennek értelmében az alábbi szabályok nemcsak a nevelési év során és az óvodában, hanem egész évben
és az intézményen kívül rendezett programokon is érvényesek.
Alapvetések:
Az óvodai közösség tagjainak tettei és megnyilatkozásai feleljenek meg a tisztelet, a szeretet és a
mértéktartás követelményeinek. A tisztelet, szeretet és mértéktartás vonatkozik a gyermekek egymás
közötti viselkedésére, kommunikációjára is. Kerüljék a durvaságot éppúgy, mint annak bármely
formáját, az alantas és trágár beszédet, azaz minden olyan megnyilatkozást, amely a közösség tagjait
zavarja, megbotránkoztatja vagy sérti, kárt okozva ezzel a társak, esetleg az egész közösség testi vagy
lelki egészségének. Saját véleményüket társaikról, a velük dolgozó felnőttekről olyan módon, olyan
helyen/helyzetben/időpontban fogalmazzák meg, hogy az, az illető emberi méltóságát és személyiségi
jogait ne sértse.
Működjenek közre saját környezetük alakításában, rendben tartásában. A társadalom sok rossz példát
mutat. Az óvoda udvarán mindenkinek vigyáznia kell mások és saját testi épségére. Fokozott testi és
lelki fegyelmet és megfelelő megjelenést, öltözetet kíván az ünnepélyeken és istentiszteleteken való
részvétel.
Az intézmény a hétköznapi óvodai benti ruha- vagy hajviseletben a tisztaság, a mértékletesség és az
egyszerűség szabályát a mindennapi gyakorlat követeli meg. Az óvoda a végleteket tiltja – a hivalkodó
vagy balesetveszélyes öltözéket és az olyan viseletet, ékszert is, melynek külsőségei az óvoda
értékrendjével, szellemiségével nem egyeztethetők össze.
Összegzésül: kerülni kell minden olyan cselekedetet vagy megnyilvánulást,
szembehelyezkedik az óvodának a Szentírásból táplálkozó erkölcsi alapelveivel.

amely
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A Házirend legfontosabb jogszabályi alapjai
2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
17/2013. (III. I.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Eljárásjogi megfelelőség
Nevelőtestület jogköre:
Az óvoda Házirendjét a nevelőtestület fogadja el, mely jogkörét nem ruházhatja át. A
nevelőtestületi elfogadás előtt be kell kérni a szülői szervezet véleményét.

Fenntartó jogköre:
Egyházi fenntartású intézmények esetében a Házirendet a fenntartó hagyja jóvá.
Szülők joga:
A szülő joga különösen, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-ét, Pedagógiai
Programját, Házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A szülői szervezet
véleményét az SZMSZ, illetve a Házirend elfogadása előtt ki kell kérni.

Nyilvánosság:
Az SZMSZ-t, a Házirendet és a Pedagógiai Programot az óvoda honlapján, és a köznevelési
információs rendszer felületén, illetve helyben az óvoda előterében elhelyezett nyomtatott
formában, nyilvánosságra kell hozni. A dokumentumokkal kapcsolatos felvilágosítást a
vezetőtől lehet kérni.

Bevezető
Kedves Szülők!
Házirendünk a Majd Megnövök Baptista Óvodába járó gyermekeknek, és szüleiknek készült,
a jelenleg érvényes jogszabályokat figyelembe véve. Tükrözi nevelőtestületünk szellemiségét,
szabályozza óvodánk belső életét.
Célja, a szülők tájékoztatása a mindennapi óvodai nevelésben való részvétel szabályairól, a
gyermekek, a szülők jogairól, kötelezettségeiről és az óvodában elvárt, az óvoda és a szülők
kölcsönös tiszteletén alapuló együttműködésről.

A gyermekek nevelésének színtere a család, az óvoda segítője és kiegészítője a
családi nevelésnek.
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Az óvoda működése
Nyitva tartás:




Napi nyitva tartás:
Nevelési év:
Nyári zárás ideje:

hétfőtől - péntekig: 7:00-tól -17:00-ig,
szeptember 01-től - augusztus 31-ig.
július 15 és augusztus 15 között

A gyermekek óvodában tartózkodásának ideje: minimum: napi 4 óra
maximum: napi 10 óra

Nevelés nélküli napok száma:
Az óvoda évi 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot tart. Ennek pontos idejéről a szülőt
legalább 14 nappal előbb értesülnek.

A gyermekek jogai













A nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben nevelkedjen. Az
óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőzés, pihenés,
étkezés, testmozgás). A nevelőmunka érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt
óvodapedagógus foglalkozik a gyermekkel.
A gyermekek emberi méltóságának és személyiségi jogainak tiszteletben tartása
érdekében nem vethetők alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek,
zaklatásnak. Idetartozik az étel erőltetése, a levegőzés, víz megvonása. A gyermeket
közvetlen, vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, nemzeti, etnikai
hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön.
Vallási, világnézeti, nemzeti, vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.
A gyermek nevelése az intézmény Pedagógiai Programja alapján történik, mely szerint
az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani.
Biztosítani kell a tevékenységben való részvételét.
A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda
nem korlátozhatja, de a gyermek ezen, jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti
saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem
akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát.
Családja anyagi helyzetétől függetlenül ingyenes étkezésben részesül a törvény adta
lehetőségek szerint.
A gyerek az intézmény eszközeit, berendezési tárgyait, felszereléseit ingyenesen, de
rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell.
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Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben
megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt
játékoknak, eszközöknek rendbentartásában.

Az óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések









Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők — a házirendben
meghatározottak szerint — gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül hozzák
be, és vigyék haza.
A gyermekek a szülőkkel/gondviselővel, más felnőttel, illetve 14 éves kor feletti
testvérrel érkezhetnek az óvodába és csak szülő/gondviselő, előzetesen engedélyezett
segítő felnőtt vagy 14 éves kor feletti testvér felügyeletével távozhatnak.
Amennyiben a gyermek 14 éves kor feletti testvér felügyeletével történő távozását
kéri a szülő, azt előtte írásban (a pontos személyi adatok megadásával) jelezze az
óvoda vezetőjének. Ebben az esetben a felelősség a szülőt terheli.
A gyermeket érkezéskor, mindig személyesen adja át a szülő/gondviselő, engedéllyel
segítő felnőtt, vagy a 14 éves kor feletti testvér az óvodapedagógusnak.
A szülők rugalmasan kezelhetik az érkezést és távozást, melyet az óvodapedagógussal
előre egyeztetett időpontban a napirend zavarása nélkül tehetnek meg.
Ittas és / vagy bizonytalan állapotban levő személynek gyermeket nem adhat át az
óvodapedagógus. Ebben az esetben egy másik szülőt, vagy segítő személyt kell
küldeni a gyermekért, ellenkező esetben az óvoda értesíti a Budapest XXI. kerület
Család - és Gyermekjóléti Központot, akik intézkednek a gyermek
hazaszállításáról.
A szülőn, testvéren kívül más segítő személynek, családtagnak csak abban az esetben
adhat át az óvodapedagógus gyermeket, ha a gondviselő, gyám előzetesen az óvodába
történt felvételkor kitöltötte az „Óvodai felvételi és mulasztási napló” ide vonatkozó
melléklet részét, vagy előzetesen értesítette az óvodapedagógust.
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Napirend
7:00 – 10:30
7:00-7:30

SZABADJÁTÉK:
gyülekező (szükség szerint összevont csoportban)
 szabadon választott tevékenységek


8:30-9:00
10:15-10:30

tevékenységben megvalósuló tanulás, irányított játék, mozgás
(jó idő esetén, az udvaron)

folyamatos reggeli
tízórai

10:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00

LEVEGŐZÉS: tapasztalatszerző séta, játék az udvaron
EBÉD: öltözködés, mosdóhasználat, terítés, átöltözés pihenéshez
PIHENÉS: folyamatos ébredés lehetősége 14:30-tól

15:00 – 15:30

UZSONNA: öltözés, mosdóhasználat, terítés

15:30 – 17:00

SZABADJÁTÉK: (szükség szerint összevont csoportban)
szabadon választott tevékenységek, irányított játék
hazamenetelig (jó idő esetén, az udvaron)

A gyermekek egészséges életmódjára vonatkozó szabályok











A nevelési év első szülői megbeszélésén tájékoztatást kapnak a szülők az egészséges
életmód, szokás és szabály alakításának feladatairól.
A szükséges és kért segítséget ehhez a szülők adják.
A gyermek tisztán és gondozottan érkezzen óvodába!
Szülők számára az óvodában történő mosás lehetősége biztosított.
Gyermekek fürdetése igény esetén megoldott.
A gyermekek öltözéke igazodjon az időjáráshoz, tegye lehetővé a szabad mozgást, ne
korlátozza őket a szabad tevékenységeikben. (pl: esőkabát, gumicsizma, téli overál).
Kérésre hiányzó ruházatot lehetőség szerint pótolunk.
Ruhadarabjaik legyenek jellel ellátva, a levehető ruhadarabok, váltóruhák, cipők az
óvodapedagógusok által kért helyen és módon legyenek elhelyezve.
A csoportszobában a gyermekek és a felnőttek csak váltó cipőben tartózkodhatnak!
A szülői munkadélutánok, ünnepek alkalmával, a beillesztés időszakában kérjük a
váltócipó használatára szülőket!

A gyermek távolmaradásának. mulasztásának. késésének igazolására vonatkozó
előírások:
Az óvodát minden esetben tájékoztatni kell a gyermek óvodából való távolmaradásról.
Amennyiben a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, a mulasztását igazolni kell!
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A mulasztást igazoltnak kell tekinteni








A szülő írásbeli kérelmére — a Házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott
a távolmaradásra.
A gyermek beteg volt, és azt a Házirendben meghatározottak szerint igazolja.
A gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni
Amennyiben a gyermek beteg volt, azt orvosi igazolással igazolja a szülő.
Abban az esetben ha, az óvodapedagógus betegségre utaló tünetet tapasztal (sűrű, zöld
orrváladék, hurutos köhögés, láz, hasmenés, hányás, kiütés) gondoskodik az
elkülönítésről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy
a gyermek ismét egészséges orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell
a távollét pontos időtartamát: a hiányzás első és utolsó napját!
A betegség utáni első óvodai napon az orvosi igazolást meg kell mutatni, ennek
hiányában a gyermeket nem veheti be az óvodapedagógus a csoportba! Ha a
gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

Az igazolatlan hiányzásra vonatkozó törvényi szabályozások
 91/F. § „Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek
igazolatlanul mulasztott óvodai nevelési napjainak száma az adott nevelési
évben elérte az ötöt… a nevelési-oktatási intézmény vezetője
a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén
megküldi a jelzést a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám
tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a családi pótlék jogosultja
nem a szociális intézmény vezetője, büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka
vagy a javítóintézet igazgatója, levélben tájékoztatja a családi pótlék
jogosultját az adott nevelési évben a huszadik óvodai nevelési napnak…
91/G. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményeiről,
c) értesíti a b) pont szerinti tájékoztatás megtörténtéről a család- és
gyermekjóléti szolgálatot.”
 (2) „A gyámhivatal a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének (1) bekezdés
szerinti jelzése alapján, a jelzés beérkezését követően
a) nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi
a nevelési-oktatási intézmény jelzését és írásbeli véleményét a gyermekvédelmi
szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai
segítése, ellenőrzése érdekében,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben
ba) a 16. életévét be nem töltött, védelembe nem vett gyermek esetében
hivatalból megindítja az eljárást a gyermek védelembe vétele iránt”
Értelmezése: 5 nap igazolatlan hiányzás után az óvoda vezetője köteles erről a tényről
jelzést írni a Család és Gyermekjóléti Központnak, és erről tájékoztatást küldeni a
szülőnek. 20 nap igazolatlan hiányzás után a Család és Gyermekjóléti Központ
megindítja saját hatáskörben a védelembe vételi eljárást!
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A térítési díj visszafizetésére és befizetésére vonatkozó rendelkezéseket
A gyermekek napi háromszori étkezéséről az óvoda térítésmentesen gondoskodik.

•
•
•

Hiányzás esetén az étkezést még a hiányzás első napján le kell mondani.
Az étkezés le – és visszarendelésének módja: telefonon, vagy személyesen az
óvodatitkárnál vagy az óvodavezetőnél történik.
Orvosi javaslatra az étel allergiás gyermekek étkezésére is van lehetőség. A diétás
étkezésben részesülőknek az étkezés le – és visszarendelésének bejelentés 2 nappal
előbb szükséges.

Gyermekek jutalmazásának elvei, formái. szabályai







Erkölcsi elismerés szóbeli dicsérettel az óvodai nevelés minden területén.
A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása fontos feladat.
Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket,
szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de
legyenek képesek alkalmazkodni is.
Az esetleges konfliktusokat, ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg.
Ezen, törekvésünk sikeressége érdekében kérjük, otthon is ezeket az alapelveket
erősítsék gyermekeikben.
Ne tegyenek a gyermekek előtt, erős indulatos megjegyzést mások gyermekeire,
származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre.
Ne biztassák gyermekeiket verekedésre.

Óvodai jogviszony megszűnése szülői kérésre



Amennyiben a gyermeket átíratta másik óvodába, és a másik óvoda átvette, az átvételt
az átvett óvoda az erre a célra létrehozott nyomtatvány megküldésével igazolja
(„befogadó nyilatkozat”). A nyilvántartásból ekkor lehet törölni a gyermeket
Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, az előző óvoda vezetőjét
írásban értesíteni kell.

Óvodai jogviszony megszűnése beiskolázással


A gyermeket felvették az iskolába.

A tanköteles életkort elérő gyermekek esetében:
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő
vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési
évig óvodai nevelésben vehet részt.
 Az eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő leírja, miért, milyen okból kérelmezi a
felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá.
 Az eljárásban, ezen körülmények vizsgálatára kerül sor.
7

Majd Megnövök Baptista Óvoda Házirendje





A kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményét is figyelembe
vehetik.
Amennyiben az Oktatási Hivatal hatósági eljárása keretében úgy ítéli meg, hogy
különleges szakértelemre van szükség a megalapozott döntés meghozatalához,
szakértőt vesz igénybe
A kirendelt szakértő csak az eddig is e kérdéssel is foglalkozó szakértői bizottság lehet.
A szakértői bizottság vizsgálata alapján az Oktatási Hivatal dönt a kérdésben. A
felmentési kérelemnek minden év január 15-ig kell beérkeznie az Oktatási
Hivatalhoz! Későb már nincs mód a felmentési kérelem indítására!

Az óvodába bevitt tárgyak bejelentése, elhelyezése, tiltása






Az óvodába cukrot, édességet, rágógumit, innivalót, nem hozhatnak be a gyermekek.
A gyerekek kedvenc tárgyaikat, „alvókát”, megnyugtatást szolgáló játékaikat az
óvodapedagógusok által meghatározott időben (pl.: beszoktatás) behozhatják az
óvodába. Az elveszett, tönkre ment tárgyakért az óvoda nem vállal felelősséget.
Ékszer használata, gyűrű, karkötő, nyaklánc viselése tilos, fülbevaló csak a szülő
saját felelősségére engedélyezett!
Az óvoda a tevékenységekhez az eszközöket biztosítja, így csak a gyermek személyes
holmijára van szükség.
Az óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, módjáról, ünnepi ruha szükségességéről időben
tájékoztatást adunk.

Egyéb szabályozások










Az óvoda területén, az otthonról hozott élelmiszert elfogyasztani a többi gyermek előtt
(csokoládé, cukorka, üdítő, stb.) nem etikus, valamint az óvoda tisztántartását
(csoportszoba, öltöző, folyosó, udvar) is zavarja.
Az óvoda udvarának játékait csak óvodás gyermekek használhatják az óvodai élet
szabályainak megfelelően!
Családi rendezvények alkalmával a szülő jelenlétében is, az udvari játszóeszközök
mindenkori baleset megelőző szabályai érvényesek az óvodás gyermekek számára!
A 3-7 évnél fiatalabb, vagy idősebb gyermekek családi rendezvény alkalmával sem
használhatják az óvoda udvari játékeszközeit!
Az intézmény területén, illetve 5 méteres körzetében tilos a dohányzás!
A szülő (vagy az általa meghatalmazott személy), a gyermek óvodapedagógusától
történő átvételétől kezdve felelős a gyermek magatartásáért és testi épségének
megóvásáért az óvoda teljes területén (belső helyiségeiben és az udvaron is). A
gyermek óvodapedagógustól való átvételének számít: ha a szülő (vagy általa
meghatalmazott személy) az óvodapedagógusnak jelzi megérkezését, az
óvodapedagógust szólítja és a gyermeket a szülő (vagy az általa meghatalmazott
személy) gondjaira bízza.
A mobiltelefon használatát az óvoda épületében, udvarán, rendezvényein kérjük
mellőzni!
Hirdetés, szórólap az óvoda faliújságjaira csak az óvodavezető, engedélyével kerülhet
ki.
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Az óvodában ügynökök, üzletszervezők vagy más személyek kereskedelmi
tevékenységet nem folytathatnak, kivéve az óvoda által szervezett könyv- és játékvásár,
fényképész.
A szülök képviselőit az óvodavezetés tájékoztatja évi egy alkalommal a Munkatervben
megvalósult éves munkájáról.
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülők a Házirenddel kapcsolatos észrevételeiket
folyamatosan megtegyék.

Kérdezés-érdemi válasz rendje: ki, kitől, mikor, milyen formában kérhet és kaphat
információt a gyermek személyét illetően.




A szülő a gyermekéről a napi találkozások alkalmával kérhet tájékoztatást az
óvodapedagógustól. Ezek rövid jellegűek, főként a délutáni találkozások alkalmával.
A hosszabb, részletesebb tájékoztatást az óvodapedagógussal előre egyeztetett
időpontban kérheti a szülő.
Az óvodapedagógusok évente egy alkalommal kötelező fogadó órát tartanak, amiről a
szülőket előre értesítik.

Hit és vallásoktatás


Az egyéb óvodai hit és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól
elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve — a nyitvatartási időn belül, de
nevelési időnek nem minősülő időkeretben történhet a szülők kérésére.

Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrációja


Különleges bánásmódot igénylő gyermek közül az alábbi sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelése folyik szakértői bizottság szakértői véleménye alapján:
- pszichés fejlődési zavarral élő gyermekek
- beszéd fogyatékos gyermekek

Egészségvédelmi, balesetmegelőzési, munkavédelmi védő-óvó előírások
Védő, óvó betartandó előírások az óvodáskorú gyermekek számára
 Az óvodapedagógusok az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságainak figyelembe
vételével alakítják a balesetvédelmi védő-óvó szabályokat.
 A mindennapokban folyamatosan felhívják a gyermekek figyelmét a betartandó
szabályokra, hogy ismerjék és betartsák a baleset megelőzési előírásokat, és annak
megfelelően cselekedjenek. Ennek érdekében az óvodáskorú gyermek:
- óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
- tartsa be az alapvető higiéniai szabályokat,
- ügyeljen saját maga és környezete tisztaságára
- a folyosókon és a csoportszobákban kerüljék a szaladgálást, verekedést és minden
veszélyes, vagy kárt okozó játékot
- azonnal jelentse az óvodapedagógusnak, dajka néninek, ha saját magát, társait vagy
másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, vagy balesetet észlel, illetve
amennyiben azt állapota lehetővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült
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a játékeszközöket (csoportszobai, udvari játékok), a különböző tevékenységek során
használt eszközöket (olló, kés, lyukasztó...) rendeletetés szerűen használják
- az udvart, csoportszobát bizonyos esetekben (WC használat, öltözködés) csak az
óvodapedagógus engedélyével hagyhatja el.
A zavartalan napirend és a gyermekek biztonsága érdekében az óvoda ajtaját 9:00
órától zárva tartjuk.
Az ajtót csengetésre nyitjuk.
A gyermekeket kísérő szülök kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló
személyek a csengetés után a dajkának jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg
az óvodában, aki erről minden esetben az óvoda vezetőjét, vagy helyettesét értesíti és
az érkezőt az óvoda vezetőjéhez, helyetteséhez kíséri.
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel
történt egyeztetés szerint történik.
Az óvodai csoportok, és tevékenységek látogatását más személyek részére az óvoda
vezetője engedélyezi. Az ünnepek, hagyományok ápolásával kapcsolatos rendezvények
ideje alatt ettől el lehet térni.
Az óvoda helyiségeinek hasznosítása egyéb célokra tilos.
Politikai célú mozgalom az óvoda területén nem működhet.
Tűz, vagy bombariadó esetén pánikkeltés nélkül értesíteni kell az óvoda vezetőjét, vagy
helyettesét. A vezető értesíti a tűzoltóságot, rendőrséget. Az épület kiürítéséről a
gyermekek biztonságos elhelyezéséről az óvoda vezetője, vagy helyettese dönt. A
tűzvédelmi felelős gondoskodik a tűz- és bombariadó terv szerinti mentésről. A tűz,
vagy bombariadóról és a hozott intézkedésről az óvoda vezetője rendkívüli jelentésben
értesíti a fenntartót.
-











Térítési díjellenében igénybe vehető szolgáltatások



Fényképész által készített fényképek készítésének gyakoriságát is a szülők határozzák
meg.
Bábelőadáson való részvétel.

A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei



A gyermekek részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről – amennyiben erre
az óvoda jogosult – a gyermekvédelmi felelős és az óvodapedagógus véleményének
kikérése után a nevelőtestület dönt.
A szociális támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az óvoda jogosult – előnyt
élvez az a gyermek, aki hátrányos helyzetű, akinek egyik vagy mindkét szülője
munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, aki rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesül.

A Házirend jogszabályként funkcionál, a szabályzatban foglaltak be
nem tartása számon kérhető!
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Záró rendelkezések
A Házirend hatálya, hatályba lépésének időpontja
A Házirend az óvoda minden alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekre és szüleikre
vonatkozik.
A Házirendet az óvoda vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el, a szülői szervezet
véleményezési jogot gyakorol, a fenntartó hagyja jóvá.

A Házirend a kihirdetés és a kifüggesztés napján (2020. szeptember 01.) lép
hatályba.
A Házirend nyilvánosságra hozatala az intézmény honlapján, a KIR felületén, valamint szülői
értekezleten történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása céljából az intézmény
épületében kifüggesztésre kerül a hirdető táblán is.

Felülvizsgálat rendje
A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be,
vagy ha szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.
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