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1. Bevezető 

Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, 
a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a 
benne foglaltak érvényesülésében. A házirend a – az óvodába járó gyermekekre, a gyermekek 
szüleire, az óvoda dolgozóira, az intézmény látogatóira -  vonatkozik, az intézménybe való 
belépéstől annak elhagyásáig, valamint az intézmény által szervezett programok időtartamára, 
betartása kötelező érvényű. 

A Házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok:  

1.1. Jogszabályi háttér 

Nkt. 25. §, 58§,  20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 5. §. 

A házirend egységes szemléletű az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, a fenntartó 
elvárásaival, az intézmény helyi pedagógiai programjával valamint a szervezeti és működési 
szabályzatával. 

 1.2. A házirend célja 

A különböző szabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi 
gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója.  

 1.3. A házirend hatálya 

• A Házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a Nevelőtestület fogadja el. A Házirend 
elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülői Szervezet véleményezési jogot 
gyakorol. A Házirendet a Nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá. Jóváhagyja, 
a fenntartó: Csobánka Község Önkormányzata.Jelen Házirend 2019. szeptember 1-én 
lép hatályba és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálati rendje: minden nevelési év 
kezdete előtt. Módosításának lehetséges okai: jogszabályi változások, alapító okirati 
változások, nevelőtestületi határozatok, szülők közösségének javaslatai 

• Ez a házirend a Csobánkai Borostyán Természetvédő Óvoda használóira (székhely és 
telephely) – az óvodába járó gyermekekre, a gyermekek szüleire, az óvoda dolgozóira, 
az intézmény látogatóira -  vonatkozik, az intézménybe való belépéstől annak 
elhagyásáig, valamint az intézmény által szervezett programok időtartamára. 

• A házirend célja a gyermekek, szülők jogainak és kötelességeinek gyakorlásával, a 
gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések megállapítása.  

• Az óvoda házirendjének be nem tartása számon kérhető és jogkövetkezményt vonhat 
maga után. 

• A szülő jogsértés esetén jogorvoslattal élhet a fenntartónál vagy másodfokon 
bíróságnál. 
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1.4. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai 

• Az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség eléréséig nevelő 
intézmény. A gyermekek nevelése a teljes óvodai életet magában foglaló 
tevékenységek keretében folyik. Feladata a gyermekek testi-lelki szükségleteinek 
kielégítése. Eleget tesz továbbá a gyermekvédelmi törvényben megfogalmazottaknak 
is.  

2. Általános tudnivalók 

2.1. Az óvoda nyitva tartása 

• Az intézmény hétfőtől péntekig 6.00-18:00 óráig tart nyitva 
• A telephelyen gyermekek 7.00.-16 óráig tartózkodnak. 
• A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó időszak. 
• Nyári zárva tartás rendje: Július hónapban (évente 5 hét) 

Időpontját az óvoda fenntartója határozza meg, amit a csoportok faliújságjára 
legkésőbb minden év február 15-ig kifüggesztünk, illetve szülői értekezleten 
elmondunk. Nyári zárás alatt minden héten, szerdán 8-12 óráig van ügyfélfogadás, a  
hivatalos ügyek intézésére. Június 15-től augusztus 31-ig a karbantartási munkák, a 
nyári szabadságolások és a lecsökkent gyermeklétszám miatt összevont csoportok 
működnek.  

• A nevelés nélküli napok száma egy évben előreláthatólag, maximum 5 nap lehet, 
melyről a szülőket két héttel előre, a bejárati ajtóra kitéve,a szülő hozzájárulása esetén, 
elektronikus úton e-mailben, valamint az óvodai honlapon értesítjük.  

2.2. Az óvodai felvétel, átvétel rendje 

• A köznevelési törvény alapján a gyermek csak két és fél éves kora után vehető fel az 
óvodába az iskolaérettség eléréséig. A felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

• Az óvodai beiratkozás – üres férőhely esetén – folyamatosan történik.  
• A gyermekek adatait a Felvételi előjegyzési naplóban rögzítjük.  
• Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének ismeretében az óvodavezető dönt. 
• A gyermek csak egészségesen járhat óvodába! A szülőnek gyermeke óvodába 

lépésének első napján hoznia kell:1 hétnél nem régebbi orvosi igazolást gyermeke 
egészségi állapotáról: „ Egészséges, óvodába mehet.” 

2.3. A gyermekek érkezésének, távozásának szabályai 

• A gyermekek szokásrendjének, nyugodt napirendjének kialakítása és a 
foglalkozások érdekében kérjük, hogy a székhely épületben gyermekeket 
legkésőbb 8.30-ig hozzák be az óvodánkba. A telephely épületbe járó gyermekek 
szüleit kérjük, hogy gyermekeiket lehetőség szerint 8.30 órára hozzák be az 
óvodába. 

• A szülő a gyermeket érkezéskor személyesen adja át az óvoda dolgozójának. 
• Amennyiben a szülő a gyermeket ebéd után szeretné elvinni, 12:15-13.00 között 

érkezzen.  
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• A nap folyamán az óvónővel történő megbeszélés alapján vihető el a gyermek. Kérjük, 
hogy a szülők tartsák tiszteletben a gyermekcsoport napirendjét és az óvodai élet 
megzavarása nélkül vigyék el gyermeküket 

• A gyermeket az óvónő csak annak a személynek adhatja ki, akit a szülő 
nyilatkozatában megjelölt. 14 éven aluli gyermek csak írásos megbízással vihet el 
gyermeket az óvodából. 

• Válófélben lévő szülők esetén bírósági határozatot kérünk. Ennek hiányában 
törvényileg mindkét szülő jogosult a gyermek elvitelére. 

• Kérjük, 18 óráig vigyék el a gyermekeket, mert az intézményben csak 18 óráig 
tartózkodik óvónő. Ha 18:00 után sem jönnek a gyermekért, a szülőt vagy a szülői 
nyilatkozatban megjelölt személyt értesítjük. 

• A gyermek naponta maximum 10 órát tölthet az óvodában.  

Gyülekezés, távozás:  

• Minden nap 6.00-7.30 óráig összevont csoportban gyülekeznek a gyerekek. 
• A napi fogadó és búcsúzó csoport, a bejárati ajtó melletti táblán van közzétéve 
• Az érkező óvónők a gyerekekkel elvonulnak a csoportszobákba. 
• Délután 16.00 órától, illetve 17.00 órától 18.00-ig szintén összevont csoportokban 

tevékenykednek a gyerekek. 
• A gyermek elvitelekor minden esetben (az udvaron főleg) az óvónőnek szólni kell. Ha 

szülő eljött a gyermekéért, kérjük a z itt maradó gyermekek biztonságos felügyelete 
miatt a lehető leghamarabb hagyják el az óvoda épületét 

• A délutáni foglalkozáson résztvevő gyerekek szülei az előtérben várakoznak 
gyermekükre.  

• Kérjük ne zavarják meg benyitással a foglalkozásokat. 
 
A telephely épületére vonatkozó külön szabályok: 
 
• Azok a gyermekek, akik 7.00 előtt érkeznek az óvodába, a székhely épületben 

gyülekeznek, majd óvodapedagógusi kísérettel mennek át a telephelyre. 
• A telephely épületben 16. 00 óráig tartózkodnak, majd óvodapedagógusi kísérettel a 

székhely épületbe mennek. 

2.4. Az óvodai étkezési díjak befizetésének rendje 

A szülő köteles gyermeke óvodai étkezési díját a megadott határidőn belül befizetni.  

• lngyenes étkezésben részesülő gyermekek, így a fizetés kötelezettsége alól 
felmentést kapnak akik: 

- GYVT. Határozattal rendelkeznek 
- 3 vagy több gyermekes családok  
- Amennyiben a család összjövedelme nem haladja meg az 1 főre jutó garantált 

bérminimum 130 %-át.  
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Az óvodai étkezési díj számláját névre szólóan Csobánka Község Polgármesteri Hivatala 
állítja ki, melyet a számla mellé csatolt készpénzfizetési megbízással, vagy átutalással a 
számlán megadott számlaszámra kell kiegyenlíteni. 

A szülő köteles gyermeke óvodai díját a megadott határidőn belül befizetni!Az ingyenes 
óvodai étkezést Nyilatkozat ( 6. sz. melléklet a 328/2011 (XII.29.) Korm. rendelethez) 
kitöltésével lehet igénybe venni, az űrlap az óvodatitkárnál 8.00.-16.00.-ig átvehető.          

2.5. A hiányzásra vonatkozó szabályok 

• Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A 
mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

- a szülő előzetesen írásban bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az 
óvodába, 

- 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. 
 

• Az öt éves gyermek 5 napon túli távolmaradását csak az óvodavezető 
engedélyezheti, kérjük az ilyen irányú kérelmet az óvoda vezetőjének benyújtani. 

- Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt 
az óvoda vezetője gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges 
tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot,  

- Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési 
napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési 
hatóságot. 

- Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési 
napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási 
helye szerint illetékes gyámhatóságot. 

• Töröljük a nyilvántartásból azt a gyermeket, akinek az ellátása                                                                         
megszűnik (másik óvoda átvette, elköltözött, iskolába jár). Ha a gyermek másik 
óvodába megy, vagy bármilyen okból az óvoda névsorából törölni szeretnék, kérjük a 
szülőt, ezt írásban közölje, az óvodavezetőnek címezve 

3. Gyermekek az óvodában 

3.1. A gyermekek jogai, kötelességei 

• Az óvodai nevelés személyiségformáló tevékenység, mely a nap egészében történik. 
Elsődleges számunkra az érzelmi biztonság, a szeretetteljes, családias légkör 
megteremtése. 

• A gyermekek szükségleteihez és életkorához igazodva folyamatos napirendet 
biztosítunk. 

• Az óvodai tartózkodás teljes ideje alatt a gyermekekkel óvodapedagógusok 
foglalkoznak. 
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• A gyermek emberi méltóságát és személyiségét tiszteletben tartjuk, ennek érdekében 
tartózkodunk a megalázástól, a testi fenyítéstől, zaklatástól, a hátrányos 
megkülönböztetéstől. Előbbiek az óvoda nevelőtestülete és egész dolgozói  közössége 
számára elfogadhatatlanok, alkalmazásuk fegyelmi vétség. 

• Életkoruknak, képességeiknek és tehetségüknek megfelelő oktatásban, nevelésben 
részesítjük a gyermekeket. 

• Biztosítjuk a differenciált, egyéni fejlesztés lehetőségét. A tanulási és magatartási 
zavarok megelőzését érzékelés, észlelés, valamint mozgásfejlesztés által végezzük. 

• Tiszteletben tartjuk a gyermekek vallási, világnézeti hovatartozását. 
• A gyerekek nevelése és oktatása az intézmény pedagógia programja alapján történik, 

mely szerint az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közöljük, adjuk át, mindig 
az adott gyermek fejlettségének, képességeinek, pillanatnyi állapotának megfelelően. 

• A mozgást a gyermekek egészséges fejlődésének alapvető feltételének tartjuk, ezért a 
testnevelés foglalkozásokat a gyermekek számára kötelező tevékenységként 
szervezzük. 

• A gyermekek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az 
óvoda nem korlátozhatja, de viselkedésével senki nem veszélyeztetheti saját, illetve 
társai, az óvoda alkalmazottak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja 
viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. 

• A gyermekek életkoruknak és képességeiknek megfelelően részt vesznek környezetük 
és játékeszközeik rendben tartásában. 

• A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, fejlesztőeszközök), berendezéseit 
(bútorok,), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra 
vigyáznia kell. 

• A gyermekek kötelességeit életkoruknál fogva szüleik, gondviselőik gyakorolják. 

3.2. Szükséges felszerelés az óvodában 

• A gyermekek testének és ruházatának ápoltsága alapja az egészség megőrzésének, a 
fertőzésveszély elkerülésének.  

• A gyermekek ruházatát jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság. 
• A gyermekek jellel ellátott személyes felszerelése: 

 Váltóruha (benti és udvari), tartalék fehérnemű és zokni, 
 Tornafoglalkozáshoz zárt, csúszásmentes cipő és kényelmes kisnadrág, póló, 
 Biztonságos cipő (nem lehet papucs), 
 Tisztálkodási eszközök: fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár, fésű a lányoknak csatok és 

hajgumik, nyáron napvédő krém. 

Kérjük a szülőket, hogy a fogkefék minőségét folyamatosan ellenőrizzék., ha szükséges 
cseréljék. A nem cserélt fogkeféket legkésőbb egy év után kidobjuk.           

Alváshoz: kispárna (amennyiben használ a gyermek) és ágyneműhuzat szükséges, 
(Gyermekméret) Az ágyneműt havonta mosásra hazaadjuk 

 

3.3. Étkezések 
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A gyermekek napi étkeztetésének megszervezése az óvoda feladata. 
 

Az étkezések időpontjai a székhely épületben: 
• Reggeli 8.30.-9.00 között 
• Tízórai (gyümölcs, zöldség) 10.30.-11.00 között 
• Ebéd 12.00.-12.45 között 
• Uzsonna 14.40.-15.30 között 

 
                  

Az étkezések időpontjai a telephely épületben: 
• Reggeli 9.00 -9.30 között 
• Tízórai (gyümölcs, zöldség) 10.30 -11.00 között 
• Ebéd 12.00.-12.30 között 
• Uzsonna 15.00.-15.30 között 

• A szülőnek igénye szerint lehetősége van – az aznapi számlával igazoltan -  
születésnapi és névnapi kínálásra szánt édesség behozatalára, melyekből ételmintát 
teszünk el 72 órán át az ÁNTSZ kérésére. 

• Érkezéskor és távozáskor a gyermekek kínálását édességgel, étellel  a többi gyermekre 
való tekintettel kérjük mellőzni. 

Az étkezések, lemondásának, jóváírásának rendje: 

A gyermek étkezésének lemondására akkor kerülhet sor, ha a szülő a hiányzást 
megelőző munkanapon, 8:30 óráig telefonon, (324 817) e-mailben az 
ovodatitkar.csobanka@gmail.com cimre bejelenti. A későbbi időpontban történő 
bejelentés esetén nem áll módunkban a következő napi  étkezést lemondani, illetve a 
díjat jóváírni.  (A konyhai étel-megrendelést mindig előző munkanapon 8:30 óráig adjuk le.) 
A lemondott napok étkezési díjának jóváírása a következő hónapi számlában  történik. 

3.4. Egészségügyi szabályok  

• Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! 
• Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó, 

hőemelkedéses gyerek bevétele az óvodába a gyerek biztonságos gyógyulása és a 
többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Az oktatási év 
alatt betegség esetén orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által előírt 
szabály.)Kivétel a szülő által előre bejelentett hiányzás)  Ennek hiányában az óvónő 
kötelessége a gyerek átvételének megtagadása. 

• Az óvónőnek tilos az otthonról hozott gyógyszer beadása. Kivételt képez az 
allergia, asztma, krupp, valamint egyéb tartós betegség mely szükségessé teszi az 
állandó, vagy alkalomszerű gyógyszer szedést. Ezekben az esetekben kérjük a 
gyermek orvosának a gyógyszer szedésére vonatkozó írásos utasítását, valamint a 
behozott gyógyszer csomagolásán a következőket feltüntetni: Gyermek neve, a 
gyógyszer adagolása, a gyógyszer lejárati ideje, szülő aláírása 

• A gyermek balesete vagy napközbeni megbetegedése esetén az óvónő értesíti a szülőt, 
valamint ellátja a gyermeket a rendelkezésére álló eszközökkel.   
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• Magas láz esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását. Lázcsillapítót csak a szülő 
engedélyével adunk. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból 
óvodába! 

• A gyermek mielőbbi orvoshoz való juttatása a szülő kötelessége.  
• Amennyiben a szülő tudomására jut, hogy a családban fertőző megbetegedés van 

(rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) azt az óvoda vezetőjének köteles 
bejelenteni. Az intézmény pedig a szülői bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé és 
fertőtlenítő takarítást végez. 

• Ha a szülő fejtetvességet észlel gyermekénél köteles azt kezelni. Visszatérő 
fejtetvesség esetén értesítjük az óvodánk védőnőjét is 

• A szülő kötelessége, hogy gyermeke egészségével kapcsolatos információit 
gyógyszerérzékenység, lázgörcs, epilepszia, allergia, stb.) közölje a csoportos 
óvónővel szóban, valamint írásban a gyermek anamnézis lapján.  

• Az óvónők a gyermekeket rendszeresen életkoruknak megfelelő módon 
balesetvédelmi oktatásban részesítik. 

• Az intézmény teljes területén (épületben és az udvaron) tilos a dohányzás! Tűz- és 
bombariadó esetén a szabályzatokban rögzített feladatok szerint járunk el.  

3.5. A gyermekek által behozott tárgyak 

• A gyermekek az óvodába otthonról elsősorban a nyugodt alvásukhoz kapcsolódó, 
vagy a számukra érzelmileg megnyugtató - nem balesetveszélyes, és tisztán tartott - 
játékot, tárgyat, „alvókát” hozhatnak be. Ezeknek a játékoknak, tárgyaknak minden 
csoportban egy nagy kosár a helye, a gyermek oda teheti, amikor nem használja. 

• Egyéb játékot, könyvet csak a pedagógus beleegyezésével és a csoport szokás-
szabályrendszerében rögzített keretek között hozhatnak. Lehetőleg zajos, könnyen 
elromló, vagy nagyon féltett játékot, eszközt ne hozzanak a gyermekek az óvodába. 
Az óvodai közösségi szellem kialakítása, és erkölcsi nevelésük érdekében a 
gyermekeknek meg kell szokniuk, hogy az eszközöket, játékokat mindenki 
használhatja, megfelelő szabályok mellett. 

• Kérjük, ha otthon felfedeznek olyan eszközt, játékot, ruhát, cipőt, ami nem a 
gyermeké, hozzák vissza az óvodába. A gyermeket természetesen semmiféle retorzió 
nem éri, de szükséges megtanulni, hogy ami nem az övé, azt nem viheti engedély 
nélkül haza! 

• A gyermek életkorához és az óvodai nevelés szellemiségével nem 
összeegyeztethető tárgyakat, szúró, vágó, agresszivitást sugalló, fegyverszerű, 
ijesztő játékszereket nem szabad az óvodába hozni. 

• Ha a gyermek az óvodába értéktárgyat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, egyéb értékes 
tárgyak stb.) azok megőrzésére, eltűnéséért való felelősségvállalásra az óvoda nem 
vállalkozhat. 

• A gyermekek a saját és társaik test épségét veszélyeztető ékszert, eszközt, tárgyat az 
óvodába nem hozhatnak. Ha ez valamilyen okból mégis megtörténik, az 
óvodapedagógus ezt a tárgyat elveszi a gyermektől és csak a szülő megérkezése után a 
szülőnek szolgáltatja vissza. Az óvodapedagógus ítéli meg, hogy mit tart 
balesetveszélyesnek.  

• Ha a gyermek az óvodába cukrot, csokoládét, más édességet hoz, azt csak reggeli 
utáni időpontban, társaival megosztva fogyaszthatja el. 
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3.6. A beiskolázás szabályai 

• A gyermek utoljára abban az évben kezdheti meg az óvodai nevelési évét, melyben a 
hatodik életévét betölti és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Kivételes 
esetben az Nkt. 45. § (2) bekezdésében és a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendeletben 
megfogalmazottak alapján további egy évig vehet részt óvodai nevelésben ·       

• A beiskolázás előtt minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. A 
szakvéleményben foglalt döntés indoklása a gyermek fejlődési naplójában található. 

• Kérdéses esetben kérni kell a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság iskolaérettségi 
vizsgálatát.  

A beiskolázás óvodai-szülői feladatai: 
• A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába 

beíratni.  

4. Szülők az óvodában 

4.1. A szülők jogai 

• A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán).  
• A szülő jogainak érvényesülése érdekében az első szülői értekezleten tájékoztatást 

nyújtunk a legfontosabb tudnivalókról, illetve az óvoda alapvető dokumentumainak 
elhelyezéséről. (Pedagógiai program, működési szabályzat, házirend.) 

• Az óvónővel való személyes beszélgetésre lehetőség nyílik: 

→   Egyéni kérés alapján, előre egyeztetett időpontban, melyen a gyermek fejlődéséről 
részletes tájékoztatást adunk, a gyermek neveléséhez tanácsot, segítséget nyújtunk 

→  Napi beszélgetések alkalmával - ha az óvónő többi gyerekkel való foglalkozását nem 
zavarja, hátráltatja. 

• A szülőnek az óvodavezetővel is lehetősége van személyes beszélgetésekre, kérjük 
előre egyeztetni. 

• A szülő gyermeke óvónőjének hozzájárulásával és időpont egyeztetést követően 
betekintést nyerhet az óvodai élet mindennapjaiba, részt vehet foglalkozásokon. 

• A szülők tevékenyen – résztvevőként vagy szervezőként is - közreműködhetnek az 
óvoda családi délutánjain, programjain. 

• A házirend egy példányát  minden szülő hazaviheti és elolvashatja. Amennyiben 
lehetséges, elektronikus úton is elküldjük az óvodai dokumentumokat. 

4.2. A szülők kötelességei 

• A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi 
fejlődéséről. 

• Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. 
• Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés 

folyamatát, valamint gyermeke közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet 
szabályainak elsajátítását. 

• Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és az 
eredményes együttnevelés érdekében adja meg részükre a szükséges tájékoztatást. 
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• Elérhetősége érdekében adja meg otthoni vagy munkahelyi telefonszámát és 
rövid időn belül jelentse be az adataiban történt változást. 

• Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. 
• Segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, 
• Segítse gyermekét abban, hogy elsajátítsa a közösségi élet magatartási szabályait 

4.3. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

• Gyermekeinket a felnőttek és társaik tiszteletére neveljük. 
• Elvárjuk, hogy elfogadják egymást és a különbözőséget. Jusson érvényre 

egyéniségük, de legyenek képesek az alkalmazkodásra. 
• Szeretnénk, ha a durvaság helyet kompromisszumkészség, a nyílt, őszinte 

megbeszélés, problémamegoldó készség válnék általánossá. 
• E törekvéseinket kérjük otthon is erősítsék! 

4.4. Kapcsolattartás, együttműködés 

A gyermekeket a szülők és a pedagógusok közösen nevelik, ehhez szükséges az óvoda és a 
szülők közötti együttműködés. Célunk a családi élet megismerése, a közös értékek, célok, 
hatékony nevelési technikák keresése és megbeszélése. A gyermek viselkedésében 
bekövetkező változás esetén a szülők és az érintett óvónők célja, a közös probléma- és 
megoldáskeresés. 

• A kapcsolattartás formái: 

→ napi, rövid megbeszélések 
→ közös családi program, 
→ közös ünnepek 
→ fogadóóra, illetve személyes megbeszélés: a szülő és óvodapedagógus által 

kiválasztott időpontban 
→ szülői értekezlet 
→ nyílt nap. 

• Kérjük a szülőket, hogy a napi beszélgetések alkalmával hosszabb időn keresztül 
ne vonják el az óvónőt a gyerekekkel való foglalkozásától, mert az előidézheti 
balesetek kialakulását és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát. 

• Az óvónőket kérjük, munkaidejük alatt magántelefonjaikon ne keressék. Sürgős 
esetben a 26/324 817 és a 06 30 4069015 telefonszámon lehet üzenetet hagyni az 
óvodapedagógusok részére. 

4.5. Hogyan használhatják a szülők az óvoda helyiségeit?  

Az ÁNTSZ előírásai alapján: 

• A csoportszobákba utcai cipőben belépni tilos! 
• A tálalókonyhába, a felnőtt öltözőbe az óvoda dolgozóin kívül senki sem léphet be! 
• A szülők a tisztítószer raktár mellett található mellékhelyiséget használhatják. 
• Az óvoda egész területén tilos a szemetelés, dohányzás, szeszesital fogyasztása. 
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• Nyílt napokon, családi programokon a betartandó szabályokat arra az alkalomra az 
óvodavezető állapítja meg.  

Az óvodai csoportszobába kérjük ne lépjenek be. Gyermekükre az előtérben várakozzanak. 
A gyermeket minden esetben az óvodapedagógus engedi ki szüleihez, az érte érkező 
felnőtthöz, ha ez csendes pihenőben történik, ő ébreszti és kíséri ki a gyermeket. 

5. Nevelés-oktatás 

Az óvodai nevelés alapjait az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg. 
Nevelőmunkák egységességét a környezetvédő óvodai program biztosítja. Nevelésünk célja, 
hogy az óvodánkban felnövekvő gyermekek sokszínű egyénisége harmonikusan illeszkedjen a 
hazai és az Európai Uniós értékrendhez. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik 
legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van az igaz együttműködésre, nyitottságra, 
őszinteségre. Nevelőközösségünk minta, modell a gyermekek számára. Kérjük, 
példamutatással Önök is segítsék elő fejlődésüket! Komolyabb probléma, konfliktus esetén 
mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét és velük közösen próbálják 
megoldani a konkrét esetet 

Kiemelt feladataink: 

• individualizálva fejlesztés (egyéni képességfejlesztés), tehetséggondozás 
• változatos művészeti és mozgáslehetőségek biztosítása, 
• anyanyelvi nevelés, 
• környezettudatos nevelés 

6. A gyermekek értékelésének rendje 

• A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni felmérések, 
megfigyelések alapján. Minden gyermek szülőjével egyénenként beszélgetnek az 
óvónők, fogadóórák alkalmával valamint évente két alkalommal írásban a „szülői 
tájékoztató’ adnak át.. A gyermekek fejlődésével kapcsolatos mérési rendszer óvodánk 
Pedagógiai Programjában is megtalálható. 

• A gyermekek iskolaérettségét az aktuális időszakokban tesztekkel is mérjük, melyek 
eredményeiről a szülőket tájékoztatjuk. Óvodánkban a nagycsoportos korú gyermekek 
esetében a DIFER mérést alkalmazzuk, melynek elvégzésre a szülőktől minden 
esetben írásos jóváhagyást kérünk. A  gyermekek iskolára való alkalmasságáról a 
csoportos óvónők   a szülőknek tájékoztatást adnak. A döntés a szülőé, hogy  
elfogadja, hogy 6 évesen iskolába menjen a gyermeke, vagy írásban hivatalosan 
kérelmezi (az erre a célra kijelölt szervtől),  hogy gyermeke még egy év óvodai 
nevelésben részesülhessen.  

• Kérjük gyermekükkel kapcsolatban információt csak saját óvónőjükt ől, vagy az 
óvodavezetőtől kérjenek.  

•  A gyermekek testi érettségét az óvodaorvossal együttműködve állapítja meg a csoport 
óvónője.  

• A gyermek lelki, szociális, mentális, és értelmi fejlettségét a csoportos óvónők 
szakmai véleménye alapján állapítja meg a Nevelőtestület. 

•  A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlettségét (különösen beiskolázás előtt) a 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság állapítja meg. 
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Értékelés, jutalmazás az óvodában: 
 

• Az óvodában a pozitív értékelés a legfontosabb: bíztatással és jutalmazással 
erősíthetők meg a gyermek helyes megnyilvánulásai. A jutalmazás serkentő hatású, 
megerősíti a helyes cselekvést és továbbiakra sarkall.  

• A gyermekek jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és formái  
- következetesség  
- rendszeresség 
- a gyermek személyiségéhez illeszkedő legeredményesebb forma alkalmazása  
- a közösségi érdek szem előtt tartása 

• A jutalmazás történhet: - egyénileg, gyermekenként - csoportosan, adott közösség 
számára 
 

• Óvodánkban nem tárgyi eszközökkel jutalmazunk, fontosnak tartjuk, hogy a 
gyermekek személyes dicséretet kapjanak, ami lehet: ösztönzés, bíztatás - 
négyszemközt, csoporttársak előtt, szülő jelenlétében  (rajz és sport eredmények) 
kifüggesztése csoportszoba falára vagy a csoport faliújságjára 

• A szóbeli dicséret mellett szeretetünket érezhessék (a gyermek megölelése, 
simogatása)  

 
A gyermekek fegyelmezésének formái Óvodánkba a pozitív fegyelmezés módszerét és 
eszközeit alkalmazzuk, ezek a következők:  
- problémamegoldás 
 - pozitív megnyugvási idő 
 - beszélgető kör 

7. Gyermekvédelem 

Óvodánkban a csoportos óvónők végzik saját csoportjukban a gyermekvédelmi 
tevékenységet, segítenek megoldást találni a szülők ilyen irányú problémáira. Személyesen a 
következőkkel fordulhatnak hozzá: 

• Családot segítő intézmények 
• Könyvek, 
• Programok 
• Jogszabályok 
• Nevelési tanácsok 

8. Különfoglalkozások 

• Óvodánk különfoglalkozásai programunk szellemiségéhez igazodik, mozgás és 
művészeti nevelésünkhöz kapcsolódik.  

• A különfoglalkozásokon az óvodai nevelési időkereten túl, a szülők írásos kérelmére 
vesznek részt a gyermekek. 

• A gyermekek különfoglalkozásokon való részvételének nyomon követése a csoportos 
óvónő feladata. 
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Külső helyszínre való elvitel csak a szülő írásos beleegyező nyilatkozata esetén történhet. 

 
9. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok 

 
o Az óvoda bejáratának napközbeni zárásának rendje a bejárati ajtón, mindenki 

számára jól látható helyen olvasható.  
 

o A vezető szabályozza az óvoda épületében való tartózkodását, amely előírás a 
szervezeti és működési szabályzatban található meg. 

 
o Az óvodai só szoba használatára külön szabályzat készül, a fenntartóval 

egyeztetve, mely szabályzat a házirend melléklete. 
 

o A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: a vezetői 
engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, 
működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok 
kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára.  

 
o Az óvoda épületének hasznosítása egyéb célokra: a fenntartó engedélye alapján, 

amennyiben az alapító okiratban a hasznosítás mint vállalkozási tevékenység 
szerepel, megfelelő szabályozás és a feltételek kialakításával lehetőség van az 
épület egyes helyiségeinek hasznosítására . 

 
o Fontos és betartandó előírás, hogy 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 Az óvoda területén nincs az előírásoknak megfelelő, a dohányzásra kijelölhető, 

erre alkalmas helyiség, ezért a dohányzás az intézmény teljes területén tilos. 
Tilos továbbá az óvoda területén az alkohol- és a drogfogyasztás. 

 
o Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható, 

kivéve az óvoda által szervezett rendezvényen, melynek rendjét arra az 
alkalomra az óvodavezető határozza meg. 

 
o A tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők felsorolását lásd az intézmény 

szervezeti és működési szabályzatában. 
 

o Anyagi felelősség esetén pontosan meg kell határozni, hogy mi az óvoda és mi a 
szülő felelőssége. 

 
o Megbotránkoztató viselkedés esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a 

helytelenül viselkedő személyt az óvoda elhagyására. 
 
 
10. A házirend nyilvánossága, megismerése 
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Az SZMSZ mellett a házirendet is nyilvánosságra kell hozni, valamint egy példányát a 
gyermekét beíratni kívánó szülő kezébe kell adni. 

 
A házirend nyilvánosságra hozatala a szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség 
folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztésre kerül, valamint az 
óvoda honlapján elérhető. 
 
 
11. Záró rendelkezések 
 
A 2019.09.01. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 

A házirend módosítására javaslatot tehet bármely pedagógus, fenntartó, a szülők 

munkaközössége. 

A házirend elkészítéséről és közzétételéről, mint óvodavezető gondoskodom. 

 
 

 
 
 
 

………………………………………. 
Szabadosné Balga Diána  

óvodavezető 
 
 
 
 
 
Csobánka, 2019. 08.30. 
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Legitimációs záradék 
 
1. Elfogadó határozat 
 
Az óvoda Nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a Borostyán Természetvédő Óvoda 

Házirendjét a 2019.08.30. napján megtartott határozatképes értekezleten 100%-os igenlő 

szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a Nevelőtestület tagjai alábbiakban hitelesítő 

aláírásukkal tanúsítják 

 
 
 

Név Aláírás 
Szabadosné Balga Diána - intézményvezető  
Baróthi Györgyné-intézményvezető- helyettes, óvodapedagógus  
Kálmánfi Mónika- óvodapedagógus  
Váncsa Tünde- óvodapedagógus  
Széri-Varga Eszter- óvodapedagógus  
Juhosné Szörfi Ágnes- óvodapedagógus  
Fiebigerné Balga Barbara - óvodapedagógus  
Szabó Berei Renáta - óvodapedagógus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: Csobánka, 2019. 08.30.   
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