Öskü Község Önkormányzat

Napsugár Óvoda
8191. Öskü, Szabadság tér 2.

HÁZIREND

OM azonosítója: 036948

I.
Bevezető:

A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok és
kötelességek gyakorlásával, az óvodai munkarenddel, a foglalkozások rendjével, az óvoda
helyiségei és az óvodához tartozó területek használatával kapcsolatos szabályokat.
A házirendben foglaltak megismerése, megtartása feladata és kötelessége az óvoda minden
alkalmazottjának, gyermekének, illetve szülőnek.
A házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a gyermek az óvoda
felügyelete alatt áll.
A házirendet a szülő gyermeke beiratkozásakor kapja kezébe.
Házirend nyilvánossága: - a folyosón lévő hirdetőtáblán elhelyezve, valamint
- a nevelői szobában található.
II.
Az óvoda munkarenddel, az óvodai foglalkozások, tevékenységek rendjével, az óvoda
helyiségeinek, eszközeinek használatával, a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos
rendelkezések és az ezekkel kapcsolatos gyermeki és szülői kötelezettségei:
Kedves Szülők!
Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a
gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.
A házirendbe foglaltak megvalósításához szükséges óvodánk és a család sokoldalú, bizalomra
épülő együttműködése.
1. Általános információk:
Óvodánk neve:
Címe:
Telefonszáma:
Óvoda vezetője:
Óvoda vezető helyettese:
Gyermekvédelmi megbízottja:
Óvoda iskolaorvosa :
Fogorvosa:
Védőnője:
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88/497-082.
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Sándor Istvánné
Lantos Csabáné
Dr. Nap Zsuzsanna

Öskü Község Körzeti Védőnői Szolgálat
védőnője: Kovács Szilvia
Logopédusa:
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai
Tagintézmény logopédusa
Pszichológus, gyógypedagógus:
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Várpalotai
Tagintézmény
szakvégzettségű alkalmazottja
2. Az intézmény pontos nyitva tartása:
A nevelési év:
szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.
Az oktatási év:
szeptember 1-től június 15.
Az óvoda zárva tart:
- nyári karbantartás, nagytakarítás ideje alatt (augusztus
első két hete, illetve munkálatok szervezésétől
függően).

Az óvoda nyári zárásának végleges időpontját a
szülőkkel legkésőbb február 15-ig közöljük.
Szünetek:
- Őszi szünet (november 1. időszakában)
- Téli szünet (karácsony időszakában)
- Tavaszi szünet (húsvét időszakában)
A szünetek idejére igényfelmérést végzünk, a létszámnak megfelelően - a gazdaságos
üzemelés figyelembevételével - szervezzük meg az óvodai életet.
Óvodai ünnepek a nevelési évben: a pedagógiai program és az éves munkatervben
ismertetettek szerint.
Az ünnepek, rendezvények időpontját, szervezésének módját az év eleji szülői értekezleten,
valamint a csoportos hirdetőtáblákon legkésőbb 7 nappal az ünnep, illetve rendezvény előtt
közöljük a szülőkkel.
A nevelési évben nevelés nélküli napok száma: 5 nap.
A nevelés nélküli munkanapok (szakmai napok, továbbképzés, házi bemutató, stb.)
igénybevételéről az óvoda 7 nappal előbb tájékoztatja a gyermekek szüleit.
Az óvodai szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az óvoda külön ügyeleti rend szerint tart
nyitva. A szülőket a szünetekben érvényes ügyeleti rendről a bejárati hirdetőtáblán elhelyezett
közleményen keresztül tájékoztatjuk.
Óvodánk nyitvatartási ideje:
A gyermekek fogadása:
távozása:

200 óra/ hét
reggel: 6 órától 8 óráig,
ebéd után: 12,30-tól 13 óráig
ébredés után: 14,30-tól 16,30-ig
Az óvodai csoportok a nyitva tartás ideje alatt, a gyermeklétszámhoz igazodva kerülnek
kialakításra.
A gyermekek nyugodt és biztonságos óvodai tartózkodása érdekében az óvoda épületét
De. 8 – 12,30-ig, du. 13-14,30-ig zárva tartjuk.
Ez idő alatt csengővel való jelzésre nyitjuk ki az óvoda ajtaját.
A hivatalos ügyek intézése az óvodavezetői irodában történik. 8 – 16 óra között.
A gyermekek az óvónővel az óvodai csoporttermekben, öltözőhelyiségekben, a folyosókon,
vagy az udvaron végzik a játék, a foglalkozás és különböző tevékenységeket, a kulturált
magatartás szabályait megtartva.
3. Mikor veheti igénybe a gyerek az óvodát:
Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. A jelentkezés módját, idejét a faluban
elhelyezett szórólapokon és az óvodában a hirdetőtáblákon tesszük közzé. (április hónapban)
Az ötödik életévet betöltő gyermek köteles óvodai foglalkozásokon, tevékenységeken részt
venni.
A gyermek igénybe veheti az óvodát:
- A harmadik életévének betöltésétől az iskolaérettség
eléréséig, maximum nyolcéves koráig. Továbbá az óvoda
felveheti azt, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen található, az érintett
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
Amikor a gyermek egészséges (ÁNTSZ).

- Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette.
A gyerekek ruházata az óvodában:
Jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság.
Szükséges az átöltözéshez tartalék ruha, váltócipő
Legyen az óvodásnak tornafelszerelése, váltócipője, udvari
öltözéke.
Szükséges az alváshoz: ágynemű
Tisztasági felszereléshez: törölköző, fogmosó felszerelés.
Ünnepekre: lányoknak: sötét szoknya, fehér blúz,
fiúknak: sötét nadrág, fehér ing.
A ruházat biztonságos megkülönböztetése végett szükséges jellel való ellátása, elhelyezése a
kijelölt helyen.
Az óvodában a gyermekeknek háromszori étkezést biztosítunk.
Az étkezések időpontja: tízórai:
8.30 - 9.30 óra között (folyamatos étkezés)
Ebéd:
12.00 –12.30 óra között
Uzsonna: 14.30 –15.30 óra között. (folyamatos étkezés)
Az étkezési térítési díjak befizetése: A mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján
történik.
Módja: Az étkezési díjakat az óvodában készpénzben kérjük az
előre várható napokra befizetni.
Ideje: Minden hónap 10-ig, a hirdetőtáblán megjelölt
időpontban.
A gyermek a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben
részesülhet. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodásoknak ingyenes,
a három, vagy több gyermekes családba tartozóknak, és a tartósan beteg gyermeknek 50%
kedvezmény jár.
Hiányzás bejelentését és az étkezés lemondását előző nap de. 10 óráig tudjuk elfogadni. A be
nem jelentett hiányzás, illetve előző nap 10 óra utáni bejelentés esetén a szülő a térítési díj
visszafizetésére nem tarthat igényt.
A gyermek jogai:
 A gyermeknek joga, hogy a nevelési intézményben, biztonságban és egészséges
környezetben neveljék, oktassák, óvodai életrendjét, pihenőidejét, szabadidő,
testmozgás beépítésével, 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 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő
nevelésben és oktatásban részesüljön.
 A
gyermek
személyiségi
jogait
különösen
személyiségének
szabad
kibontakoztatásához való jogát, cselekvési szabadságát tiszteletben kell tartani,
azonban e jogának gyakorlása nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében,
továbbá nem veszélyeztetheti saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény
alkalmazottai egészségét, testi épségét.

 A gyermeknek joga, a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől
függően, ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön.
A gyermek kötelességei:
 hogy részt vegyen a kötelező és választott tevékenységekben.
 hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
 hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati
rendjét, szabályait,
 hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt
játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit.
 hogy az óvoda pedagógusainak és alkalmazottainak, óvodástársainak emberi
méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A szülő jogai:
a./ - A szülő joga a szabad óvodaválasztás.
- Az óvoda – a körzeti határon belül - az óvodaköteles gyermek felvételét csak
hely hiány miatt utasíthatja el.
- Nem utasíthatja el a felvételt:
- ha a gyermek betöltötte a harmadik életévet, és hátrányos helyzetű,
- ha a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. §-a szerint jogosult a napközbeni
ellátás igénybevételére,
- ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

b./ A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai,
minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét - és
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
c./ Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen, részletes és érdemi
tájékoztatást, - a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Szükség esetén igénybe
vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét.
d./ Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.
e./ Tevékenyen közreműködjön a szülői szervezetben.
f./ A gyermekek nagyobb csoportját-80 %-át-, érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérjen
az óvoda vezetőjétől, mint a szülői szervezet képviselője részt vehet a nevelőtestületi
értekezleten.
Szülő kötelességei:
a./ A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges feltételekről.
b./ Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását.
c./ Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda
igazolását meg kell kérnie.
d./ Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés
folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet
szabályainak elsajátítását. Kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési
tanácsadáson. A jegyző kötelezheti a szülőt , hogy e kötelezettségének eleget tegyen.
e./ Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre
az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.

f./ Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus,
valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyerekekkel
összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó
személyeknek számítanak.
A gyermek, illetve képviselője úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az óvoda
közösségeinek érdekeit ne sértse, mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában.
4. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása:
Az óvodánkba járó gyerekeket 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 sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék
gyermekeikben.
5. Együttműködés:
Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük,
szükség van együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus,
ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük
közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.
A gyermekek nevelése és oktatása az óvoda Helyi Nevelési Programja alapján történik.
A szülőknek lehetőségük van rá - és igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai
munka kialakításában - a megfelelő fórumokon - aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék
elő a közös gondolkodást. Ismerjék meg az óvoda nevelési, pedagógiai, minőségbiztosítási
programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, - segítsék annak
megvalósítását.
Fórumok:

-

szülői értekezletek,
játszódélutánok,
nyílt napok,
rendezvények,
fogadóórák
óvónővel történő rövid, esetenkénti megbeszélések.

Hitoktatásban vehet részt a gyermek - felekezet nélkül - heti egy alkalommal, a szülők
igényének megfelelően.
Külön speciális foglalkozásokon (logopédia, fejlesztőfoglalkozás, úszás, színház,
stb)vesznek részt a gyermekcsoportok a munkaterv és a napirendnek megfelelően.

6. Kapcsolattartás:
Kérjük Önöket, hogy – érkezéskor és távozáskor – se a gyerekekkel kapcsolatos, se
magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a
gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát.
Megbeszélésekre fogadóórákon, szülői értekezleteket, előre megbeszélt időpontban
próbáljanak időt szakítani.
Az óvodavezető és az óvónők fogadónapját, azok esetleges változását a hirdetőtáblán
közöljük.
A gyermekükkel kapcsolatban információt csak a saját óvónőitől vagy az óvodavezetőtől
kérjenek.

7. Egyéb szabályok:
- Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek egészsége és a higiéniai szokások betartása
érdekében
az óvoda bejárati folyosóját, valamint az öltöző helyiségeket használják.
Babakocsikat ne hozzanak be az óvoda épületébe.
- A gyermekek óvodából való elviteléről legkésőbb ½ 5 óráig gondoskodjanak. Amennyiben
nem ér oda a szülő az óvoda zárásra, kérjük telefonon értesítse az óvodát a gyermek
biztonságérzetének megerősítése érdekében.
- A gyermekek az óvodába csak szülő (törvényes képviselő) kíséretében érkezhetnek,
távozhatnak. A szülő köteles a gyermeket átadni, és távozáskor elviteléről értesíteni a
csoportban lévő óvónőt.
- Az a szülő, aki gyermekét nem kíséri, nem a törvényes képviselő viszi, vagy hozza
gyermeke egyedül mehet haza, illetve tíz éven aluli testvére viszi, erről kérjük írásos
nyilatkozatot adjon a csoportos óvónőknek.
- A családi állapotban beállt változást (gyermek született, lakásváltozás, telefonszám
változás, válás, stb.) kérjük közöljék a csoportos óvónőkkel,a jó együttnevelés érdekében.
- Ha a gyermek kiadásakor bármilyen problémát észlelünk, azt jelezzük a családsegítő
szolgálatnak.
- A három napon túli hiányzás után a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja az óvodát.
- A gyermek hosszabb ideig való távolmaradását indokolt esetben (üdülés, nagyszülőnél
tartózkodás, stb.) az óvodavezető engedélyezheti.
- Óvodaköteles gyermek - 5 éves kortól - 8 napot meghaladó igazolatlan hiányzásáról az
óvoda tájékoztatja a jegyzőt.
- Az óvodában a gyermek napközben történt megbetegedéséről – a szülő által megadott
kapcsolattartás formáján – értesítjük a szülőt, ezzel egy időben gondoskodunk a gyermek
megfelelő ellátásáról.
- Az orvos által az óvoda látogatásától eltiltott gyermek nem jöhet óvodába. Gyógyulás után
csak orvosi igazolással hozható.
- Ha a gyermek fertőző beteg, kérjük, azonnal tájékoztassa a szülő az óvodát.

- Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyerek bevétele a biztonságos gyógyulása, a többi
gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.
A gyerekek az óvoda létesítményeit, helyiségeit, berendezéseit rendeltetésüknek
megfelelően, csak óvónő felügyeletével használhatják. Vigyázzanak az óvoda felszerelésére,
berendezéseire.

- Óvják maguk és társaik egészségét és testi épségét. A gyermek cselekvése során nem
veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem
akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéséhez való jogát.
- Kirándulások, udvaron való tartózkodás, ismeretszerző séták alkalmával – az óvónők által
ismertetett szabályokat, szokásokat a gyermekek a balesetek elkerülése és megelőzése
érdekében tartsák be.
- Az óvoda bejárati kapuján való közlekedés alkalmával, a kapu ráfordítható zárját köteles
mindenki rendeltetésének megfelelően használni a gyermekek biztonsága érdekében.
- A gyermekek figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyenek részt az óvodai
foglalkozásokon, az óvoda által szervezett programokon.
- Az óvodában kialakult szokásnak megfelelően – köszönjenek az óvoda nevelőinek,
valamennyi dolgozójának, csoporttársaiknak.
- Az óvodába hagyott, illetve hozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk (arany-, ezüst
tárgyak, játékok, stb.)
- Kérjük a gyermekeknél nyaklánc, gyűrű viselését – a balesetveszély miatt – az óvodában
mellőzzék.
- Étkezéssel kapcsolatos szabályok betartása érdekében reggelire, zöldség- gyümölcsnapra és
születésnapra csak megfelelő minőségű és ellenőrizhető élelmiszert hozzanak. (ÁNTSZ)
- Az óvoda egész területén (épület, udvar) tilos a dohányzás.
- Tűzriadó és bombariadó esetén: az intézmény szervezeti és működési szabályzatában
megfogalmazottak szerint történik.
Kérjük valamennyi szülőt, hogy kulturált magatartásukkal, a közösségi érintkezés
szabályainak betartásával segítsék elő a gyermekek személyiségének pozitív irányú fejlődését.

