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I. Bevezető
A Házirend a jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi
gyakorlata, az intézmény működésének belső szabályozója.
Kérjük, törekedjenek a benne foglaltak maradéktalan betartására.
1. A házirend célja:
A Nemzeti Köznevelési törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendelet ide vonatkozó
szabályainak felhatalmazása alapján az óvoda házirendje önálló szabályozási jogkör szerinti
intézményi dokumentum, mely helyi jogszabálynak minősül.
Azon szabályokat és elveket fogalmazza meg, amelyek az óvodában a gyermeki jogokat és
kötelességeket érinti. A házirend összhangban van az óvoda egyéb dokumentumaival
(Pedagógiai Program, SZMSZ, Éves munkaterv stb.)
2. Az óvoda küldetése
Gyermeknevelési módszerünk titka, az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében,
egyéni fejleszthetőségében keresendő. Mindent megteszünk, hogy a gyermek érdeklődő, a
világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje meg az őt körülvevő
világ valódi értékeit, tudjon azokért örülni, lelkesedni.
A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, a mozgás, a változatos tevékenységek és
a pihenés egyensúlyban legyenek. A változatosságon, sokszínűségen kívül törekszünk a
gyermekek ideális (saját személyükre szabott) terhelésére. Az önfeledt játék is rendkívül fontos a
gyermek egészséges fejlődéséhez.

Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a
gyermeknevelésben, ezért a szülőket tekintjük legfontosabb partnereinknek. Hisszük, hogy
nevelésünk eredményeit, csak a családok aktív együttműködésével, a család és az óvoda
egymásra

való

hatásrendszerén keresztül

érhetjük el,

bekapcsolódva településünk

vérkeringésébe. Ezért a családokkal történő együttműködés formáit, színtereit velük együtt
alakítjuk és működtetjük.
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3. A személyi, területi és időbeni hatálya:
A Házirend megtartása a jóváhagyástól minden óvodahasználó – gyermek, pedagógus, egyéb
alkalmazott és szülők, látogatók – számára kötelező, az intézmény területén és az intézménnyel
összefüggő programhelyszíneken.
A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy
ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.
3.1. A házirend személyi hatálya
• a gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára
és a szülőkre terjed ki, akik a gyermekek törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve
teljesítenek kötelezettségeket.
• azokra a személyekre, akik az óvodában ingyenes szakszolgálati, illetve
önköltséges szolgáltatási tevékenységet végeznek
3.2. A házirend területi hatálya
• A Mesevár Óvoda és Bölcsőde épületére, udvarára, továbbá kiterjed a
nevelési, illetve a pedagógiai program részeként, az óvodán kívül tartott foglalkozások,
programok idejére is.
3.3. A házirend időbeni hatálya
A Házirend a nevelőtestület elfogadása után, intézményvezetői jóváhagyást követően lép
hatályba.

4. A házirend jogszabályi háttere:
▪

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

▪

2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény
módosításáról

▪

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

▪

229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló
törvény végrehajtásáról

▪

2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)
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▪

368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról (Ámr.)

▪

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

▪

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

5. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések
- A nevelőtestület által elfogadott Házirenddel kapcsolatban az Szülői
Szervezet véleményezési jogot gyakorol.
- A jóváhagyott Házirend egy példányát beiratkozáskor a szülőknek
rendelkezésére bocsájtjuk.
- Minden

nevelési

év

első

szülői

értekezletén

a

Házirendet

megismertetjük a szülőkkel.
6. Az óvoda nyitva tartási rendje
6.1. Az intézmény működési rendje
Az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A
szorgalmi idő szeptember 1-től június 31.-ig tart.
Napi nyitva tartás: hétfőtől- péntekig: 630- 1645
Az intézmény ettől eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) a fenntartó adhat
engedélyt.
Az óvodai csoportokban az intézményvezető döntése alapján szerveződik az
óvodapedagógusok munkarendje
Ennek időbeosztása:
Ügyeletes óvodapedagógus: 630 – 1255
1020 – 1645
Délelőttös óvodapedagógusok: 720 – 1345
Délutános óvodapedagógusok: 950 – 1615
Csoportösszevonás szabályai: Csoportösszevonásra az intézményvezető döntése alapján
kerülhet sor, melynek oka a csoportok lecsökkent gyermeklétszáma lehet. Általánosan
csoportösszevonásra kerülhet sor iskolai szünetek alkalmával, szombati munkanapokokon,
illetve a szorgalmi időszak, óvodai ballagás utáni időintervallumokban.
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Az

intézményvezető

távolléte

esetén

az

intézményvezető-helyettes

dönt

az

óvodapedagógusokkal történő megbeszélések, egyeztetések alapján.
6.2. A gyermekek intézményben való tartózkodása
Óvodába érkezés
A gyermekek lehetőség szerint 845 óráig érkezzenek meg az óvodába.
A gyermeket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az
óvodapedagógusnak. A busszal érkező gyermekeket a buszos kísérő kíséri be a csoportokba.
Ha a gyermek szülői kíséret nélkül érkezik az óvodába, bölcsődébe, az óvodapedagógus nem
tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte.
Távozás az intézményből
Az intézményből a gyermeket az óvodai tartózkodást követően:
•

ha ebédet nem igényel 1200 órától

•

ha ebédet igényel 1245 órától

•

délután 1530 órától – legkésőbb 1645 óráig kell elvinni.

A nap folyamán óvodapedagógussal való személyes egyeztetés alapján az óvodai élet zavarása
nélkül is elvihető a gyermek.
A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban megjelölt személy viheti el.
Minden nevelési év kezdetén a szülő, gondviselő, nevelőszülő nyilatkozatot tölt ki, melyben
felsorolásra kerülnek a kijelölt személyek. Ha a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig,
akkor az óvodapedagógus megpróbálja felvenni a kapcsolatot a szülők valamelyikével. Abban
az esetben, ha egyik szülő sem elérhető értesíti az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető
felveszi a kapcsolatot az ügyeletes rendőrrel. A szolgálatban lévő rendőr segítségével
megpróbálja a gyermeket a tartózkodási helyére biztonságban eljuttatni.
Ha a gyermekért ittas állapotban érkeznek és az óvodapedagógus úgy ítéli meg, hogy ez
veszélyezteti annak testi épségét, illetve lelki békéjét, értesíti a másik szülőt, illetve családtagot.
Ha ez akadályoztatás miatt nem lehetséges a családsegítő központ munkatársát, illetőleg a
rendőrséget.
6.3.A gyerekek napirendje
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630 - 11-ig Játék, szabadidős tevékenység, komplex foglalkozások, tisztálkodási tevékenységek,
folyamatos tízórai, beszélgető kör
1100-1200-ig Játék, szabadidős tevékenység a szabadban, udvari tartózkodás, séta
1200- 1245-ig Tisztálkodási tevékenység, ebéd
1245 - 1445-ig Készülődés a délutáni pihenésre, mesehallgatás, pihenés 1445 1515-ig Folyamatos ébresztés, tisztálkodás, uzsonna
1515 - 1645-ig Játék, szabadidős tevékenység a csoportszobában, illetőleg megfelelő időjárás
esetén a szabadban
7.Az óvodai felvétel, átvétel és megszűntetési eljárási rendje
Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik, melynek idejét, helyét, módját az erről szóló
döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét a fenntartó hirdetményben teszi közzé a
beiratkozás első napját megelőzően legalább 30 nappal.
A felvételről és átvételről, a csoportba való beosztásról az intézmény vezetője dönt. A csoportba
való beosztásnál figyelembe veszi a szülők és az óvodapedagógusok véleményét, a csoportok
létszámát, kihasználtságát.
A felvétel sorrendisége:
•

óvodaköteles

•

sajátos nevelési igényű gyermek, a Szakértői Bizottság kijelölte az óvodát,
felvételét a gyámhatóság kezdeményezte,

•

halmozottan hátrányos helyzetű,

•

napközbeni ellátás igénybevételére van szüksége,

•

hátrányos

helyzetű

(védelembe

vett,

rendszeres

gyermekvédelmi

kedvezményre jogosult),
•

egyedülálló szülő neveli,

•

időskorú neveli,

•

három, vagy több gyermeket nevel a család,

•

idősebb testvér már előzőleg felvételt nyer az óvodába,

•

a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, és minden, a körzetben
lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető volt.
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7.1. Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

•

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány

•

a gyermek TAJ kártyája,

•

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, tartózkodás
jogcímét igazoló okirat,

7.2.A gyermek átvétele másik óvodából
A nevelési év során bármikor lehetőség van másik óvodából gyermek felvételére. A gyermek
átvétele hivatalos átjelentkezés útján történik.
A felvételről és átvételről, a csoportba való beosztásról az óvodavezető dönt. A csoportba való
beosztásnál figyelembe veszi a szülők és az óvodapedagógusok véleményét.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik,
vagy ahol szülője dolgozik. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát,
az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
7.3. Értesítési kötelezettség

•

felvétel esetén a szülőt,

•

átvétel esetén a szülőt és az előző óvoda vezetőjét,

•

felvétel,

átvétel

elutasítása

esetén

a

szülőt

a

döntést

megalapozó

indokolással és jogorvoslati lehetőséggel.
7.4. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:

•

a szülő írásban kérte nem óvodaköteles gyermeke óvodai elhelyezésének megszűntetését,

•

a szülő kérelmére a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,

•

a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,

•

ha gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.

7.5. A beiskolázás óvodai feladatai
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A tankötelezettség kezdetéről, szociális, mentális, és értelmi fejlettség
alapján az óvodapedagógusok szakmai álláspontját kikérve az óvodavezető dönt. Minden
gyermekről óvodai szakvéleményt állít ki. Kérdéses esetben az óvoda kéri a területileg illetékes
pedagógiai szakszolgálat iskolaérettségi vizsgálatát. Ebben az esetben az óvodai
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szakvéleményhez csatolni kell az vizsgálati eredményt.
Az óvoda szakvéleménye akkor hiteles, ha azt az óvoda vezetője aláírta, és az óvoda
bélyegzőlenyomatával ellátta. Kitöltése után a szülőnek át kell adni, aki szintén aláírásával
igazolja az átvétel tényét. Az intézmény minden nevelési évre vonatkozóan összegyűjti a
kiállított szakvélemények egy példányát, egy példányát pedig a területileg illetékes jegyzőnek
továbbít.
Az óvoda döntésének lehetséges esetei:
1. „Javasoljuk a gyermek felvételét az általános iskola 1. évfolyamára”. Ebben az esetben az
óvoda döntése azt jelzi, hogy megítélése szerint a kisgyermek az iskolai élet megkezdéséhez
szükséges fejlettségi szintet elérte.
2. „Javasoljuk a gyermek részvételét további egy évig az óvodai nevelésben”. Ebben az esetben
az óvoda döntése azt jelzi, hogy megítélése szerint a gyermek nem érte el az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
3. „Javasoljuk a gyermek szakértői bizottsági vizsgálatát”. Erre abban az esetben kerülhet sor,
ha a sajátos nevelési igényű gyermek tanköteles korba lép. A tanulási képességet vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság kompetenciája. A vizsgálat célja annak megállapítása,
hogy szükséges-e a gyermek sajátos iskolai nevelésben és oktatásban való részvétele, illetve
elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.
4. „Javasoljuk a gyermek részvételét a nevelési tanácsadó vizsgálatán”. Erre általában abban
az esetben kerül sor, ha az óvoda valamely oknál fogva (pl. a kisgyermek hosszas betegsége
miatt sokat hiányzott a nevelési év közben, vagy pl. nevelési év közben érkezett, és nincs
elegendő információja az óvodának a kisgyermekről) felelősségteljes döntést nem tud hozni a
gyermek fejlettségét illetően. Abban az esetben is dönthet az óvoda a gyermek iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elérésének megállapítása céljából javasolt nevelési tanácsadó vizsgálata
mellett, ha az óvoda és a szülő ellenkező véleményt képvisel.
Minden tanköteles korú gyereket a szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel be kell íratni a
körzet szerinti általános iskolába, függetlenül attól, hogy marad-e még egy évig óvodában vagy
sem, továbbá akkor is, ha nem a körzet szerinti iskolát választják.

8.A gyermekek jogai
•

az óvodában biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai
napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, pihenőidő, szabadidő,
testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig
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óvodapedagógus felügyelete alatt álljon. A gyermek emberi méltóságát és jogait tartsák
tiszteletben, és biztosítsanak védelmet számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
Nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide
tartozik az étel erőltetése vagy megvonása, levegőztetés megvonása.
•

a gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének, adottságainak megfelelő
nevelésben és személyiség fejlesztésben részesüljön,

•

nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön,

•

vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák . A
gyermek nevelése, és személyiség fejlesztése, valamint értékelése az intézmény
Pedagógiai Programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását
tevékenységbe ágyazottan, a tapasztalatszerzésre építve , többoldalúan kell
megvalósítani. Megfelelő motivációval biztosítani kell a változatos tevékenységeken
való részvételét.

•

a gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda
nem korlátozhatja, de a gyermek e jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti
saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét és emberi
méltóságát. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez
való jogát.

•

állapotának, személyes adottságának megfelelő, megkülönböztetett ellátásban –
különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától
függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,

•

rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,

•

részt vegyen egyházi jogi személy által szervezett hit- és vallásoktatásban részesüljön,
szakképzett hittanoktató vezetésével, írásbeli jelentkezés alapján, az óvodai élet
rendjébe illeszkedve.

•

Amennyiben azt képességei lehetővé teszik, igénybe vehesse az intézmény által
szervezett tehetséggondozó foglakozásokat

9. A gyermekek kötelességei
•

részt vegyen a kötelező és választható foglalkozásokon,

•

óvja saját és társai testi épségét, egészségét,

•

betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét,

•

megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt
játékokat, és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit,
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•

az óvoda valamennyi dolgozója és pajtásai emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartsa.

•

jelezze a felnőttnek, ha veszélyt, problémát tapasztal.

10. A szülő jogai
•

a szülő joga a szabad óvodaválasztás,

•

a szülő joga hogy megismerje az óvoda Pedagógiai Programját, Házirendjét, és
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról

•

joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres és érdemi
tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

•

az óvoda vezetője és az óvodapedagógus hozzájárulásával betekintést nyerjen az óvodai
élet szokásrendszerébe, részt vehessen nyílt napokon

•

kezdeményezze a szülői szervezet, óvodaszék megalakítását illetve részt vegyen
ezeknek a munkájában, mely figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, és
segíti a pedagógiai munka eredményességét,

•

személyesen, vagy képviselői útján- a jogszabályban meghatározottak szerint
- részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,

•

írásbeli javaslatát, esetleges panaszát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a
óvodapedagógus megvizsgálja és arra a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi
választ kapjon. Az esetleges panaszokkal kapcsolatban a szülők elsősorban a csoport
óvodapedagógusait keressék, akik megvizsgálják annak jogosságát és tisztázzák az ügyet. A
panaszról minden esetben értesítik az óvodavezetőt. Jogos panasz esetén egyeztetnek az
érintettel. Ha a panaszt nem tudják megoldani az óvodavezetőhöz fordulnak, aki eljár annak
kivizsgálásában és orvoslásában. A szülőnek joga van- meg nem oldott panaszával írásban
közvetlenül az óvodavezetőhöz fordulni, aki 15 napon belül kivizsgálja azt, és a megoldásról
egyeztet az érintettel. Amennyiben ez nem kielégítő a panaszos számára, akkor írásban az
intézmény fenntartójához fordulhat, aki kivizsgálja az ügyet,

11. A szülő kötelességei
•

a szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges feltételekről,

•

biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását és a tankötelezettség
teljesítését,

•

kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és a tőle elvárható módon, segítse a fejlődés
folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet
szabályainak elsajátítását,

•

rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, és
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részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg,
•

tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát, jogait,

•

a gyermekével foglalkozó óvodapedagógus és az óvoda ez irányú kezdeményezése után
gyermekével megjelenjen a Pedagógiai Szakszolgálat intézményében,

•

ha szükséges, gondoskodjon arról, hogy gyermeke óvodapszichológusi vizsgálaton és
fejlesztő foglalkozáson részt vegyen.

12. A család és az óvoda közös nevelési elvei
•

az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket,
szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat,
legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal,
erőszakkal, árulkodással oldják meg. A törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy
otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben,

•

annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb pedagógiai módszer
szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre. Az
együttműködés sikerességére való tekintettel kérjük, használják ki ezeket az
alkalmakat.

(szülői

értekezletek,

nyílt

napok,

közös

rendezvények,

az

óvodapedagógussal való rövid, esetenkénti megbeszélések)
•

kérjük a szülőket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű
beszélgetésekre az óvodapedagógust az óvodásokkal való foglalkozás közben hosszabb
időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását, és zavarhatja
a nevelő- személyiségfejlesztő tevékenységet. Gyermekükkel kapcsolatban információt
csak a megfelelő időben és helyzetben saját óvodapedagógusaitól vagy az
óvodavezetőtől kérjenek.

•

a szülők csak az öltözőben, illetve folyosón tartózkodhatnak, a mellékhelyiség be és a
csoportszobába, ne lépjenek be.

•

érkezéskor a kísérő köteles átöltöztetve átadni a gyermeket. A gyermek
távozását köteles szóban jelezni a gyermek óvodapedagógusának, a szabadban
való tartózkodás alkalmával is,

•

a szülők megérkezése után az óvoda területén bekövetkezett balesetért nem
vállalunk felelősséget

•

a szülők más gyermekét ne fegyelmezzék az óvodában. Probléma esetén
forduljanak a gyermek óvodapedagógusához, intézményvezetőhöz

•

az óvoda területén a gyermekek egyéni etetése az otthonról hozott
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élelmiszerrel a többi gyermek előtt nem etikus
•

a hivatalos ügyek lebonyolítása az intézményvezetői irodában történik.

13. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek, a gyermekek étkeztetésére és a
kedvezményekre, támogatásokra való jogosultság az óvodában
A szülő, gondviselő kötelessége, hogy a megjelölt napokon gyermeke étkezési térítési díját
befizesse az erre kijelölt helyen. Hiányzás esetén a bejelentés, illetve lemondás telefonon
vagy személyesen történhet a csoport dolgozóinál, vagy az óvodatitkárnál. A lemondás a
bejelentés napjától érvényes, és a tárgyhavi befizetésnél írható jóvá. Be nem jelentett
hiányzás esetén visszatérítésre nem jogosult a szülő. A jóvá nem írható térítési díj a
befizető számára visszafizetésre kerül. A térítésmentes étkezők számára is kötelező az
étkezési napok bejelentése és a hiányzás esetén a lemondása.
13.1 Étkezési térítési díjkedvezmények
Ingyenes óvodai, bölcsődei étkezés igénylésének szabályai
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket
nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell
fizetniük a bölcsődei és óvodai étkeztetésért.
Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha
a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130
százalékát.
A gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben, bölcsődei
ellátásban részesülő gyermek után, amennyiben
•

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

•

tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

•

olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

•

olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át

•

nevelésbe vették.
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A kedvezmény igénybevételéhez – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti,
jelen tájékoztatónkhoz is csatolt Nyilatkozatot kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani a
bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után.
A 100%-os normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) csak egy jogcímen vehető igénybe. A
jövedelemről történő nyilatkozat csak az egyéb okból étkezésre nem jogosult családokat (azaz
a háromnál kevesebb gyermeket nevelő, továbbá a tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nem
nevelő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult családokat) érinti.
A gyermekétkeztetés esetében a kedvezmény megállapításához a Nyilatkozat mellé az alábbi
igazolások csatolása szükséges:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén:
•

a rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati
határozat másolata.

•

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy egészséges gyermek esetében, ha olyan
családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek:

•

magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható
számlakivonattal, vagy postai igazoló szelvénnyel),

•

tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás,

•

fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

•

Három vagy több gyermeket nevelők esetében:

•

magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható
számlakivonattal, vagy postai igazoló szelvénnyel)

13.2. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének
támogatása
A támogatás kizárólag a – Gyvt. 67/a. § alapján – hátrányos és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (a bölcsődés
korosztálytól 18. életévük betöltéséig) szünidei étkeztetéséhez igényelhető. (A szünidei
gyermekétkeztetésre csak a családban nevelkedő gyermekek jogosultak, a családjukból kiemelt,
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló és emiatt halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülő
gyermekek nem.)
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 2. számú mellékletének III.5.c) pontja alapján a központi
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költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít az önkormányzatoknak a rászoruló
gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladattal összefüggésben felmerülő
kiadásaihoz.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016.
január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként
kerül meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör
vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg. Az új szabályok szerint a
települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő
kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (a
továbbiakban együtt: rászoruló gyermekek) részére ingyenesen biztosítja.
A Gyvt. alapján a téli, tavaszi és őszi szünetben valamennyi szünidei napon kötelező a
gyermekek étkeztetését biztosítani.
Az óvodában és a bölcsődében egységesen megállapított szünidőről nem beszélhetünk. A
bölcsődék esetében a Gyvt., az óvodák esetében a nevelési- oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
felhatalmazza a fenntartót arra, hogy az intézmény nyári zárva tartásáról rendelkezzen.
14. A gyermekek távolmaradása és annak igazolása
Ha a gyermek az óvodától távol marad, mulasztását igazolnia kell. A
mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha:
•

a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem hozza az
óvodába. Ez nevelési évenként 10 nap lehet, ezt követően az óvodavezető előzetes
írásbeli engedélyével – kikérővel- hiányozhat a gyermek.

•

a gyermek beteg volt, és ezt a tényt a szülő az orvosi igazolás óvodapedagógus részére
való átadásával igazolja. Orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatti távollét
pontos időtartamát. Az igazolást a gyógyult gyermek közösségbe hozatalának első
napján kell átadni.

•

a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
óvodalátogatási kötelezettségének eleget tenni.
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•

Ha a szülő gyermekét bármilyen ok miatt nem kívánja óvodába hozni, legalább egy
munkanappal előbb tájékoztatnia kell a csoport óvónőit. Ha a gyermek távolmaradása
előre nem látható, azt a távolmaradás napján kell jelenteni.

Óvodaköteles és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében értesítjük a
szabálysértési hatóságot (kormányhivatalt) és a jegyzőt. A halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek esetében az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatjuk a szülőt a mulasztás
következményeiről.
15. A gyermekek ruházata az óvodában
Az óvodába ápolt, tiszta, gyermeket hozhat a szülő. A gyermek öltöztetése a napi várható
időjárásnak megfelelően történjék, és legyen réteges (legyenek levethető ruhadarabok).
Pótruháról (alsónemű, felsőruházat, benti cipő), a szülő gondoskodik, mely legyen az évszaknak
megfelelő.
A gyerekek holmiját az arra kijelölt, jellel ellátott helyen tárolják. Az óvoda épületén belül a
gyermekek váltócipőt használnak a környezet tisztasága, megóvása érdekében. Balesetvédelmi
szempontok miatt nem szerencsés benti cipőként papucsot használni. A csoportszobába utcai
cipőben nem lehet bemenni.
A gyermekek számára tornaruhát kérünk, (rövidnadrág, póló, tornacipő, torna zokni). Az
óvoda nyilvános ünnepein a gyermekek és az óvodapedagógusok, dajkák öltözéke legyen
alkalomhoz illő, azaz sötét alj, fehér felső.
A szülőket a beiratkozáskor, illetve a megelőző nevelési év végén tájékoztatjuk azokról ruházati
és más felszerelésekről, amelyekre a következő nevelési évben a nevelő-személyiségfejlesztő
munkához szükség lesz.

16. A gyermekvédelemmel és a gyermekekkel kapcsolatos óvó-védő és
egészségügyi szabályok
16.1. Gyermekvédelem
Az

óvoda

közreműködik

a

gyermekek

veszélyeztetettségének

megelőzésében

és

megszűntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel
és hatóságokkal.
Az óvodának a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, megbízott
gyermekvédelmi felelőse van. Feladata többek között a hátrányos szociális helyzetben lévő
családok segítése. Feladata ezen túlmenően a jelzőrendszer biztosítása és működtetése az
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intézmény alkalmazottaival való megbeszélések egyeztetése alapján. Javasolt a Védőnői
Szolgálattal való szoros együttműködés kihasználása.
16.2. Védő – óvó intézkedések
Gyermekeinkkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az
óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások és egyéb programok,
új gyermek érkezését követően) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően
ismertetjük, melynek tényét és tartalmát dokumentáljuk.
A gyermekektől az alábbi általános szabályok betartását kérjük:
•

a

gyermekek

csak

az

óvodapedagógus

és

a

dajka

felügyeletével

használhatják az óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit
•

az óvodai tartózkodás egésze alatt vigyázzanak saját maguk és egymás testi épségére,
ne legyenek egymással sem szóban, sem tettlegesen agresszívak,

•

figyeljenek

az

óvodapedagógusra,

dajkára,

kövessék

annak

kéréseit,

utasításait,
•

a játékeszközöket, használati- és felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen használják

•

ha balesetet, vagy veszélyes állapotot észlelnek, azonnal szóljanak az
óvodapedagógusnak, dajka néninek,

•

tűzriadó esetén fegyelmezetten kövessék a velük tartózkodó felnőttek utasításait,

•

a tevékenység

helyszínét

(csoportszobát,

óvoda

udvarát)

csak

akkor

hagyhatják el, ha előre szóltak az óvodapedagógusnak, dajkának (
•

legyenek egymással és a felnőttekkel udvariasak,

•

ne szemeteljenek, óvják az óvoda rendjét, tisztaságát,

•

a mosdóban ne fröcsköljék szét a vizet, ügyeljenek a csúszásveszély elkerülésére,

•

bánjanak takarékosan az energiával és az általuk használt anyagokkal,

•

kérjék el egymástól a játékeszközöket, ne vegyék el egymástól azokat.

•

Séták, kirándulások alkalmával tartsák be az alapvető közlekedési szabályokat, melyre
az óvodapedagógusok folyamatosan felhívják figyelmüket,

•

ha véletlenül elmaradnak a csoporttól, szóljanak az útjukba kerülő felnőttnek, lehetőleg
rendőrnek. Tudják megmondani nevüket, címüket és óvodájukat.

•

kulturális programokon ne hangoskodjanak, ne ugráljanak fel a helyükről, életkori
sajátosságaiknak megfelelően viselkedjenek az alkalomhoz illően

•

köszönjenek a helyiségekbe történő be- és kilépéskor.

•

ha nem játszanak a játékeszközzel, tegyék vissza a kijelölt helyre, ne hagyják szét
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azokat,
•

a homokot ne szórják szét a homokozón kívülre, és ne dobálják egymásra, egymás
szemébe.

16.3. Óvodán kívüli programok
A szülők a nevelési év kezdetén nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak gyermekük óvodán
kívül szervezett programokon való résztételéhez. Nyilatkoznak még arról, hogy a gyermekükről
készült fotókat, felvételeket és gyermekük nevét nyilvánosságra hozhatjuk. Ez a
csoportdokumentáció része.
Óvodán kívüli kirándulásokat,(ha a csoport elhagyja az intézmény területét) be kell jelenteni az
intézményvezetőnek.
16.4. Szolgáltatások
A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon, programokon való
részvételről a szülőknek minden esetben írásban kell nyilatkozniuk. A szolgáltatáson,
programon való részvétel időtartamára is az általános védő- óvó előírások vonatkoznak, ez idő
alatt a gyermekek testi épségéért, biztonságos tevékenykedtetéséért a felügyeletet ellátó
óvodapedagógus felel.
Ugyanez vonatkozik azokra az intézménnyel jogviszonyban nem álló szakemberekre is, akik
részt vesznek a gyermekek nevelésében (szakmai szolgáltató szakemberei, hittanoktató).
16.5. Egészségügyi szabályok
Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, megfázott, gyógyszert,
láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek
biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem
lehetséges. Ilyen esetekben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek érdekében a szülőt
tájékoztatni a teendőiről.
Otthonról beküldött gyógyszert beadni a gyermeknek nem szabad az óvodában. Ez alól kivételt
képez az allergia pipa. A nap közben megbetegedő gyermeket ellátjuk, majd értesítjük a szülőt,
hogy minél hamarabb vigye el gyermekét. A beteg gyermek, az orvos által meghatározott
időszakban nem látogathatja az óvodát. Betegen kiadott gyermek csak orvosi igazolással jöhet
ismét óvodába!
Fertőző betegség esetén (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) a szülőnek
bejelentési kötelezettsége van, s csak orvosi igazolással hozható a gyermek ismételten óvodába.
17. A gyermekek számára behozható tárgyak
A gyermekek ne hozzanak be olyan dolgokat, melyek az óvodába járáshoz nem szükségesek
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(aranylánc, fülbevaló, értékes játék, mobiltelefon). Azok megőrzéséért, eltűnéséért felelősséget
vállalni nem tudunk, kártérítési felelősségünk nincs. Ez alól kivétel az óvodapedagógusokkal
történő egyeztetés után, az alváshoz szükséges megnyugtató személyes tárgyak. Az óvodába
érkező gyermekek reggelenként cukrot, csokoládét, más édességet csak úgy hozhatnak
magukkal, ha annak mennyisége lehetővé teszi a csoport tagjai közti kiosztását.
18. A gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése
A gyermekek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgás fejlődésének eredményeit a Pedagógiai
Programban meghatározott módon folyamatosan rögzítjük, arról a szülőt a benne foglalt módon
tájékoztatjuk Minden augusztus 31-ig hatodik életévét betöltő gyermekről óvodai
szakvélemény kerül kiállításra. A szakvélemény alapján a szülő köteles gyermekét beíratni az
iskolába, akkor is, ha a gyermek további egy évig óvodai ellátásban részesül.
19. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái
A jutalmazás elve:
•

példamutató magatartás,

•

segítőkészség,

•

munkában való aktív részvétel,

•

foglalkozásokon, tevékenységeken való kiemelkedő teljesítmény.

A napi munkánk során a pozitív értékelés eszközeivel élünk – dicséret, metakommunikáció,
simogatás, egyéni megbízatások adása, produktumok kiállítása.
20. A fegyelmező intézkedések elvei és formái
Fegyelmező intézkedések elvei:
•

játékok, eszközök nem rendeltetésszerű használata,

•

közösségi szabályok folyamatos be nem tartása.

•

Tiszteletlen viselkedés gyerekekkel, illetve felnőttekkel

A napi munka során a metakommunikáció, a szóbeli figyelmeztetés, a határozott tiltás és a
közösségi

szabályok

folyamatos

betartásának

megkövetelésével

élünk.

Ennek

eredménytelensége esetén élünk a tevékenységből való kiemeléssel, ezzel párhuzamosan más
tevékenység felajánlásának lehetőségeivel.
Nem elfogadott a gyermekek megszégyenítése, kiközösítése, kigúnyolása, csoportból való
eltávolítása, szükségleteik megvonása, testi bántalmazása.
Az óvoda egész területén és 5 méteres körzetében tilos a dohányzás, valamint tilos az alkohol
és kábítószer fogyasztása.
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Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálat által
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani: főzés, mosogatás, mosás, fertőtlenítés,
takarítás során.
21. Egészségügyi felügyelet
Az intézményben a gyermekek egészségügyi felügyeletét a településen működő gyermekorvosi
szolgálat és a védőnő látja el.
22. Az óvoda által kiállított határozatok elleni jogorvoslati eljárás
Az óvoda a gyermekkel kapcsolatos döntéseit – óvodai felvétellel, óvodai jogviszony
megszűntetésével, a gyermek fejlődésével kapcsolatos döntéseit- írásban közli a gyermek
szülőjével.
Az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a szülő – a közléstől,
ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében
eljárást indíthat.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést, a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott
kérelem, továbbá az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.
23. Az intézmény közérdekű adatait tartalmazó dokumentumai
Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program
A fenti dokumentumok a székhely intézményvezetői irodájában, illetve a csoportokban az
óvodapedagógusoktól elkérhető, valamint olvashatók az óvoda internetes oldalán.
24. A házirend felülvizsgálati rendje
Jogszabályi és egyéb változások alkalmával, minden nevelési év kezdete előtt, illetve
nevelőtestületi, közalkalmazotti kezdeményezésre.
25.Legitimációs záradék
Az Óvodai Házirend módosítását készítette és véleményezésre, elfogadásra
előterjesztette:
Törő Krisztina Intézményvezető
A Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde Házirendjében foglaltakkal kapcsolatosan
magasabb jogszabályban biztosított általános véleményezési jogával élve a dokumentumról a
szakalkalmazotti értekezlet előtt a jogszabályban biztosított határidő betartásával véleményt
alkotott. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
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