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AAzz  óóvvooddaa  hháázziirreennddjjee  

 

A házirend célja:  

A házirend biztosítja a működés kereteit a nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet 

szervezéséhez és lebonyolításához. A házirend meghatározza a szülők és gyermekek azon 

jogait és kötelességeit, amelyek az óvodai élettel kapcsolatosak.  

 

Tartalma: 

A házirend részletesen szabályozza az óvodai munkát, elősegítve az intézmény pedagógiai 

programjának megvalósulását, és az intézmény hatékony működését. 

 

A házirend hatálya: 

A házirend az óvoda alkalmazottaira, az óvodába járó gyermekekre és szüleikre, 

hozzátartozóikra, és valamennyi olyan személyre vonatkozik, aki az óvoda területén 

tartózkodik.  

 

A házirend hatálybalépése: 

A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (Ktv. 40.§ (9).), mely a kihirdetés és 

kifüggesztés napján lép hatályba.  

 

A házirend elfogadásának és módosításának szabályai: 

A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend 

elfogadásához illetve a módosításához a Szülői Munkaközösség egyetértési jogot gyakorol. A 

házirend minden év augusztusában felülvizsgálatra kerül. Módosításra akkor kerül sor, ha a 

vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha az érvényben lévő házirend nem felel 

meg az óvoda célkitűzéseinek. A házirend módosítását egyaránt kezdeményezheti: az 

intézmény vezetője, a nevelőtestület, vagy a szülői munkaközösség vezetősége.  

 

A házirendet mindenki által jól láthatóan az óvoda közös helyiségében kell kifüggeszteni. A 

házirend egy példányát új gyermek beíratása esetén a szülőnek át kell adni (Ktv. 40.§(13).) 

 

 

 

 



 

Általános tudnivalók 

  

Az óvoda házirendje a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXXIX. 

Törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM 

rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 

idevonatkozó rendelkezései, valamint a 2003. évi CXXV az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőségről, előmozdításáról szóló törvény alapján készült.  

 

A házirend kialakítása során arra törekedtünk, hogy a ránk bízott gyermekek fejlődéséhez 

biztosítsuk a megfelelő gondoskodást, az érzelmi biztonságot, valamint azokat a 

tevékenységeket, amelyek a gyermekek életkori sajátosságainak, valamint egyéni 

fejlettségüknek megfelelnek. Mivel óvodánkban rendkívül magas a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek aránya, ezért az ő fejlesztésük, fejlődésük figyelemmel 

kísérése kiemelten fontos területként jelenik meg az óvodai munkában. 

 

A fejlődés és a személyiség kibontakoztatásának érdekében a tapasztalatszerzési 

lehetőségeket játékos formában nyújtjuk, mely által gyermekeink sikerélményhez és a 

mindennapi élethez szükséges alapvető ismeretekhez jutnak. 

 

 

I. A gyermekekre és szüleikre vonatkozó jogok és kötelességek 

 

A gyermek joga és kötelessége: 

 

 A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és 

nevelést. Joga van ahhoz, hogy olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, amely 

igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz; fejlődési üteméhez; 

 hogy olyan magas szintű nevelésben, oktatásban részesüljön, amely biztosítja a testi, 

szellemi, és társadalmi fejlődését, és a gyermek képességeinek fejlesztésére, a béke, a 

barátság, az egyenjogúság, és a természeti környezet iránti tisztelet tanítására irányul; 

 a játékhoz, hiszen a játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a 

személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség és képességfejlesztés 



leghatékonyabb módja. Továbbá joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz, és ahhoz, hogy 

olyan tevékenységeket végezzen, amit a legjobban kedvel; 

 ahhoz, hogy részt vegyen az óvodai közösségek foglalkozásain, az óvoda által szervezett 

programokon, rendezvényeken, versenyeken és joga van ahhoz, hogy az óvodai 

programokból a szociális helyzete miatt senki se maradjon ki; 

 hogy a családban, és az óvodában is a szükségleteinek megfelelően gondoskodjanak róla, 

és sajátos szükségleteiknek, állapotuknak megfelelő segítséget kapjanak készségeik, 

képességeik kibontakoztatásához, illetve személyiségük védelméhez, fejlesztéséhez; 

 hogy a véleményét, gondolatait szabadon kinyilvánítsa, kifejtse elképzeléseit a rá 

vonatkozó kérdésekben, és joga van ahhoz, hogy véleményét figyelembe vegyék. A 

bátorító nevelésen, a kölcsönösségen és meghallgatáson alapuló kapcsolat alapfeltétele a 

szabad véleménynyilvánításnak; 

 a gyermek személyiségét, másságát, emberi méltóságát, a személyiségi jogait, a cselekvési 

szabadságát és a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, e jogának gyakorlása 

azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében; 

 testi – lelki egészségét a nemétől, származásától, színétől, nyelvétől, vallásától függetlenül 

tiszteletben tartsák, megvédjék, ápolják; 

 a sajátos nevelési igényű gyermeknek is joga van ahhoz, hogy a többi gyermekkel együtt 

nevelkedve teljes értékű emberként kezeljék, és elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású 

környezetben éljen, és fejlődjön;  

 ebből adódóan a gyermeknek joga van a különleges gondozás és támogatás biztosítására, 

valamint a többségi oktatásban, képzésben és szabadidős tevékenységekben való 

részvételre; 

 minden gyermeknek joga van a szociális biztonsághoz, és a szociális juttatásokhoz, 

amelyhez óvodánk minden segítséget megad a rászoruló családoknak;  

 hogy a saját óvodai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális segélyt, 

támogatást kapjon, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi; 

 használja az óvoda létesítményeit, helyiségeit, felszerelését, az óvoda életrendjét, étkezési 

lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,  

 joga van megtapasztalni azt a szemléletet, amely „valódi alapját képezi annak a fajta 

együttélésnek, amelyben nem kisebbségekről és nem többségekről van szó, hanem, 

emberekről, gyermekekről. 

 



A gyermek kötelessége: 

 

 Figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt az óvoda mindennapi életében; 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, tartsa meg a közlekedési- balesetvédelmi- és 

tűzrendészeti szabályokat; 

 megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét; 

 megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, 

eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit; 

 úgy éljen jogaival, hogy azzal mások, és az óvoda közösségeinek érdekeit ne sértse, 

valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában; 

 ismerje meg és minden az óvoda által szervezett programon, tartsa be a házirend 

előírásait. 

 
A szülő joga: 
 
 Gyermeke számára a nevelési-oktatási intézményt szabadon megválassza 

 megismerje az óvoda pedagógiai programját, az óvoda fejlesztőprogramját, az IPR-hez 

kapcsolódó tevékenységeket, és az óvoda Házirendjét. 

 tájékoztatást kapjon a DIFER mérések eredményéről, az óvodai fejlesztésekről, a 

gyermekek fejlődéséről, és a gyermekek neveléséhez olyan tanácsokat kapjon, amelyek a 

gyermek fejlődését segítik elő. 

 kezdeményezze Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet 

annak tevékenységében 

 a Szülői Szervezet képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület 

értekezletén 

 tájékozódjon, véleményt mondjon, és javaslatot tegyen a gyermekkel összefüggő 

kérdésekkel kapcsolatban 

 egyéni ügyeivel az óvodapedagógushoz, vagy az óvoda vezetőjéhez forduljon 

 vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen az óvodapedagógustól, vagy az 

óvoda vezetőjétől, valamint, hogy ezekre az ügyekre érdemi választ kapjon 

 a gyermekvédelmi felelős segítségét igénybe vegye 

 

 

 



A szülő kötelessége: 

 

 Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő 

foglalkozáson való részvételét (A gyerek a Közoktatási Törvény 24. § (3) pontja 

értelmében, abban az évben, amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától, 

szeptember 1-től óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai 

nevelésben kell részesülnie.); 

 megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért, ennek érdekében biztosítsa a 

gyermek számára azokat a feltételeket, amelyek a gyermek testi – lelki – erkölcsi 

fejlődésére pozitív hatást gyakorolnak, 

 rendszeres kapcsolatot tartson fent a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, 

érdeklődjön a gyermek fejlődése iránt, aktívan vegyen részt az óvodai programokon, 

rendezvényeken, és ezt gyermeke számára is biztosítsa; 

 segítse elő a gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését oly módon, hogy a nyitott 

óvoda program keretében részt vesz a beszoktatási folyamatban, tájékozódjon az óvoda 

működését érintő dokumentumokban, ismerje meg az azokban megfogalmazott 

célkitűzéseket, pedagógiai alapelveket, és aktívan részt vesz az óvoda rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátításában; 

 a szülő joga és kötelessége, hogy megismerje az óvoda pedagógiai programját, óvodai 

fejlesztőprogramját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, gyermeke 

fejlődéséről, magaviseletéről, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, a nevelési – 

oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

foglalkozásokon, kezdeményezze a szülői szervezet létrehozását, és közreműködjön annak 

tevékenységében. Az óvoda pedagógiai programja a szülők számára a folyosón 

kifüggesztve, illetve elektronikusan az iskola honlapján (www.varkonyiskola.hu) érhető 

el.  

 úgy éljen jogaival, hogy azzal mások, és az óvoda közösségeinek érdekeit ne sértse, 

valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában; 

 a szülő a gyermeket köteles az óvodába bekísérni és az óvodapedagógusnak személyesen 

átadni, illetve, a nyitva tartás végéig elviteléről gondoskodni; 

 vigyázzon az óvoda felszerelésére, tisztaságára, berendezéseire, saját viselkedésével 

mutasson példát gyermekének; 

 

http://www.varkonyiskola.hu/


II.II.  Az  óvoda  munkarendje  Az óvoda munkarendje

 

1). A nevelési év rendje, nyitva tartás: 

 A nevelési év minden év szeptember 1-től augusztus 31. tart.  

 Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás ideje alatt 

szünetel. A szükséges felújítási, karbantartási vagy nagytakarítási munkákat ez alatt az 

idő alatt végezzük el. A nyári zárás időpontjáról hirdetményben tájékoztatjuk a 

szülőket. 

 A zárva tartás ideje alatt indokolt esetben a szülő kérésére a gyermeket az 

önkormányzat által kijelölt másik óvodában el lehet helyezni. 

 Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan 

működik. 

 Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 6. 30 - 17. 30.  A szülői igények 

felmérése után, a helyi sajátosságokhoz igazodva, a nyitva tartás alatt 7- 16 óráig 

felügyel óvodapedagógus a gyermekekre. 

 Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma öt, melynek igénybevételéről az 

óvoda egy héttel előbb tájékoztatja a szülőket.  

 A gyermekek óvodai életét úgy alakítottuk ki, hogy fejlődésükben, fejlesztésükben 

biztosítottak legyenek az egészséges fejlődéshez szükséges tevékenységek. Mindehhez 

olyan heti – és napirendet vezettünk be, amely lehetővé teszi a párhuzamosan 

végezhető differenciált tevékenységek tervezését, szervezését.  

 A nevelési év rendjét érintő kérdésekről az óvoda éves munkatervéből 

tájékozódhatnak a szülők. 

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a Közoktatási Törvény értelmében a gyermekek napi tíz 

óránál többet nem tartózkodhat az intézményben. (Ktv. 24 § (4)). 

 

2). A gyermekek felvételének rendje:  

 A szervezett jelentkezés időpontját a fenntartó határozza meg. 

 Az érdeklődők hirdetmény útján tájékozódhatnak a jelentkezés időpontjáról, és a 

feltételekről. 

 Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap leadásával, a gyermek születési anyakönyvi 

kivonatának és lakcímkártyájának bemutatásával lehet.  



 Az óvodavezető átveszi a jelentkezési lapot, és beírja a gyermek adatait a felvételi 

előjegyzési naplóba. 

 A felvételről az óvodavezető dönt. Túljelentkezés esetén az intézményi felvételi 

bizottság dönt a felvételi szempontsor alapján. Az intézményben elutasítottak 

elhelyezéséről a fenntartó által összehívott felvételi bizottság dönt, melynek döntéséről 

jegyzőkönyv készül. 

 A felvétel tényéről írásos értesítés, az elutasításról és az átirányításról határozat 

formájában tájékoztatjuk a jelentkezőket. 

 Az értesítést és a határozatot az óvodavezető által kijelölt időben személyesen lehet 

átvenni, melynek tényét aláírással kell igazolni. Amennyiben az adott időpontig nem 

történik meg az átvétel, a szülőt a következő 3 munkanapon belül tértivevényes 

levélben kell kiértesíteni. 

 A határozat ellen fellebbezéssel lehet élni, melyet Cegléd város Jegyzőjének címezve 

az óvodavezetőnél lehet leadni. 

 A gyermek csoportba való besorolásáról az óvodavezető dönt a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. 

 Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a nevelési év első napjával (szeptember 

1), valamint folyamatosan történik. 

 Amennyiben a gyermek csak a nevelési év kezdete után tölti be a harmadik életévét, 

úgy felvétele csak előjegyzéssel lehetséges.   

 Szabad hely esetén felvehető az óvodába az a gyermek is, aki a harmadik életévét a 

felvétel idejétől számított féléven belül betölti. A HHH gyermekek esetében a minél 

korábbi életkortól történő felvételt kiemelten fontosnak tartjuk.   

 Sajátos nevelési igényű gyermek felvétele szakértői vélemény alapján történik. 

 Felvételre a nevelési év folyamán bármikor sor kerülhet, amennyiben az adott 

intézményben van szabad férőhely. 

 

A felvételi eljárást befolyásoló prioritások: 

 Ötödik életévét betöltő tankötelezett korú gyermekek (Ktv. 24.§ (3)) 

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (Ktv. 121.§ (1) 14. pontja határozza meg, 

hogy kik tartoznak ide. 

 Aki betöltötte a harmadik életévét (Ktv. 65.§) 

 Bölcsödébe járó gyermek, és dolgozó szülők gyermeke 



 Testvérgyermek 

 Többgyermekes család 

 Egyedülálló szülő 

 Gyesen gyeden lévő szülőknek is meg kell adni a lehetőséget hogy amennyiben a 

férőhely engedi – óvodás korú gyermekének igénybe vehesse az intézmény 

szolgáltatásait.  

 Körzethatáron belül lakik 

 Körzethatáron kívül lakó gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, ha a 

jelentkezők száma nem haladja meg a férőhelyek számát. 

Az óvodai beiratkozással kapcsolatosan kiemelt feladatunk, hogy a környéken élő hátrányos 

és halmozottan helyzetű szülők gyermekei a lehető legkorábbi életkorban bekerüljenek az 

óvodába.  

 

3). Az óvoda hetirendje 

A hetirendünk epochális rendszere azt jelenti, hogy a gyermekeknek nem óránként 

változó tevékenységi rendszere van, hanem a kezdeményezett tevékenységi formák három –

négy hetes ciklusokba vannak tömörítve, majd másik epocha váltja fel őket.  A heti rendben 

az óvodapedagógus a fejlesztőtevékenységek napját határozza meg, kivéve a rajzolás –

mintázás – kézimunka tevékenységet, és az ének zenét. A rajzolás – mintázás – kézimunka és 

az ének – zene a hét bármely napján, a gyermekek igénye szerint végezhető tevékenység.  

Az epochákban kezdeményezett tevékenységi formák rendje, egy hétre lebontva 

1 – 2 hét Környezetismeret, környezetvédelem epocha 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek  

Mese – vers Mese - vers Mese - vers Mese - vers Mese – vers 

Környezet Környezet Környezet Környezet Környezet 

 Testnevelés 

(kötelező) 

 Testnevelés 

(kötelező) 

 

A rajzolás - mintázás – kézimunka és az ének – zene a hét bármely napján a gyermekek 

igénye szerint végezhető tevékenységként jelenik meg. 
 
 

 



3 hét Matematikai epocha 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek  

Mese - vers Mese - vers Mese - vers Mese - vers Mese - vers 

Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika 

 Testnevelés 

(kötelező) 

 Testnevelés 

(kötelező) 

 

A rajzolás - mintázás – kézimunka és az ének – zene a hét bármely napján a gyermekek 

igénye szerint végezhető tevékenységként jelenik meg. 

 

4 hét „Pihenő hét”  

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek  

Mese - vers Mese - vers Mese - vers Mese - vers Mese - vers 

 Testnevelés 

(kötelező) 

 Testnevelés 

(kötelező) 

 

A rajzolás - mintázás – kézimunka és az ének – zene a hét bármely napján a gyermekek 

igénye szerint végezhető tevékenységként jelenik meg. 

 

Az óvoda napirendje 

A napirendet az óvoda pedagógusai alakítják ki, amely nem ragaszkodik szűk 

időkeretekhez, hanem csak irányadóként működik. Ez az elv teszi lehetővé a rugalmasságot, 

és a folyamatosságot, melynek időkeretei a csoportnaplóban kerülnek rögzítésre. 

 

 

Időpont Tevékenység 

  6. 30’ -  8. 00’ Gyülekezés, játék, szabadon választott tevékenységek 

  8. 00’ - 09. 00’ Folyamatos tízórai, amely a játékidőbe integrálva a gyermekek 

egyéni szükségleteihez igazodik 

  9. 00’ - 10. 30’ A folyamatos játékidőbe beépített mikrocsoportos (maximum 7 – 8 



fő) kezdeményezések, amelyek a gyermek természetes 

kíváncsiságára és érdeklődésére építenek. (mese – vers, testnevelés, 

rajzolás – mintázás – kézimunka, ének - zene, környezetvédelem. 

Matematika) 

10. 30’ - 11. 30’ Levegőzés, séta, játék, mozgás a szabadban. 

11. 30’ - 11. 45’ Öltözködés, tisztálkodás, előkészület az ebédhez. Naposi és 

önkiszolgáló tevékenységek. 

12. 30’ – 14. 30’ Pihenés, a pihenést nem igénylő gyermekek számára az 

igényeiknek megfelelő csendes tevékenység. Folyamatos ébredés, 

folyamatos uzsonna 

15. 30’ - 17. 30’ Játék, szabadon választott tevékenység, levegőzés. 

 

Az óvodai munka folyamatossága és zavartalansága megkívánja, hogy a gyermekek reggel 

nyolc óráig érkezzenek meg az óvodába.  

 

4). Az óvodai kezdeményezett tevékenységek rendje: 

 Az Óvodában a kezdeményezett tevékenységek a nevelési programnak megfelelően 

történnek, a foglalkoztató termekben. A testnevelés foglalkozások hetente kétszer az 

iskola tornatermében történnek. 

 Örülünk minden olyan szülői érdeklődésnek, amely a nevelőmunkát érinti. Az óvoda 

látogatására, a beszoktatásra, a játékidőben vagy a kezdeményezett tevékenységeken 

való részvételre a nyitott óvodaprogram keretében minden érdeklődő szülő számára 

lehetőséget biztosítunk. Az óvodai programokon való részvétel esetén váltócipő vagy 

az egészségügyi védőmamusz használata kötelező.   

 A szülők számára minden nevelési évben tartunk nyíltnapot, amelyre szeretettel várjuk 

az érdeklődőket. 

 Az óvoda által szervezett, és az óvodai hagyományok részét képező ünnepségeken, 

rendezvényeken is lehetőséget adunk a szülőknek arra, hogy a gyermekeikkel együtt 

éljék át az ünnep meghitt hangulatát. A programokra meghívót vagy programtervet 

küldünk minden szülő számára, melyen a részvételét a szülő a jelenléti íven az 

aláírásával igazolja. Az óvodai tevékenységekben való részvételt kiemelten fontosnak 

tartjuk a HHH gyermekek esetében. 

 



5). Az óvoda és a szülők kapcsolattartásának lehetőségei: 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek 

fejlődését, melynek sikere azon múlik, hogy intézményünk mennyire tud pozitív, 

együttműködő kapcsolatot kialakítani, és bevonni a családokat az óvodai életbe. Az óvodai 

nevelés eredményessége a családok szokásrendjének szűrőjén keresztül érvényesül. A 

gyermek harmonikus fejlődése a családi és az óvodai nevelés összhangján múlik, melynek 

megteremtésében kiemelt feladata van az óvodapedagógusoknak. Óvodánkban a 

hagyományos kapcsolattartási formákat új szemlélettel egészítjük ki, aminek fő jellemzője a 

nyitottság.  A kapcsolattartás formái: 

 

 Szülői értekezlet: A szülők számára szülői értekezleteket tartanak a csoportvezető 

óvodapedagógusok. Ezeken csoportos szóbeli tájékoztatást adnak a gyerekek 

fejlődéséről. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető és a 

szülői szervezet a közösség problémáinak megoldására.  

 Fogadó óra: Az óvodapedagógusok a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak 

a szülőknek. A fejlődésben jelentősen elmaradó gyermekek szüleit az óvodapedagógus 

írásban is behívhatja a fogadóórára. Ha a szülő a fogadóórákon kívül is szeretne 

találkozni gyermeke óvónőjével, időpontot kell egyeztetni vele. A fogadóórákon kerül 

sor a HHH gyermekek Difer mérési eredményeinek, fejlődési mutatóinak a 

megbeszélésére is.  

 Vezetői fogadóórák: Szükség esetén, az óvodavezető előzetes időpont-egyeztetés 

után bármikor a szülők rendelkezésére áll. 

 Nyílt napok: A nyitott óvodaprogram lehetővé teszi, hogy a szülők bármikor 

betekintést nyerjenek az óvodai életbe, és csendes segítőként aktívan részt vegyenek a 

gyermekek fejlesztésére irányuló tevékenységben. A szülő napi tevékenységekben 

való részvételi szándékát bármikor jelezheti az óvodapedagógusoknak.  

 Közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása: A családokkal való pozitív 

kapcsolat érdekében minden közösségi tevékenységet, rendezvényt a szülők 

részvételével szervezünk. A rendezvényeinkre a szülők a rendezvényt megelőzően egy 

héttel meghívót kapnak, és a hirdetőtáblán kifüggesztésre kerül a rendezvény 

programja, időpontja. A rendezvényeken jelenléti ívet vezetünk, amelyen a szülő, vagy 

a hozzátartozó az aláírásával igazolja a részvételét. A következő rendezvényeken 



számítunk a szülők részvételére: kirándulások, ajándékkészítések, kézműves 

délutánok, ünnepségek, stb. 

 Az óvónővel vagy a vezetővel történő, esetenkénti megbeszélések. 

 Beiratkozás: Az óvodai beiratkozást - a védőnőkkel történő - a környéken élő HH és 

HHH gyermekek egyeztetése előzi meg. Az óvodapedagógusok aktív szerepet 

vállalnak az érintett gyermekek felkutatásában, és a minél korábban történő óvodai 

beíratásában.  

 Családlátogatás: Az életkörülmények és a gyermek nevelését és fejlődést befolyásoló 

tényezők feltárása mellett a családokkal való kapcsolat szorosabbra fűzését szolgálja.  

 

6). A szülői munkaközösség tevékenységére vonatkozó szabályok: 

 A szülők véleményét, javaslatait a szülői munkaközösség juttatja el az intézmény 

vezetőjéhez. 

 A szülői munkaközösség tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől a csoportokat érintő 

kérdésekről, problémákról. 

 A szülői munkaközösség egyetértési jogot gyakorolhat a házirend, és a pedagógiai 

program elfogadásában. 

 

7). A gyermekek megjelenésére és felszerelésére vonatkozó szabályok: 

 A szülőknek a gyermeket mindig tisztán, az évszaknak vagy az időjárásnak 

megfelelően kell öltöztetniük.  

 Az óvodában a váltócipő használata kötelező, ezért kérjük, hogy biztosítsák 

gyermekeik számára a kényelmes lábbelit.  (lehetőleg gumitalpú cipő) 

 A testnevelési foglalkozáshoz minden korosztályban szükséges a tornafelszerelés, 

amelyet a rászoruló családok esetében az óvoda biztosít. 

 Az óvodai ünnepélyek hangulatához öltözködésünkkel is szeretnénk hozzájárulni, 

ezért ezeken az alkalmakon a gyermekeket öltöztessék alkalomhoz illően. 

 Az óvodai élethez szükséges egyéb felszerelések: vállfazsák a ruhák elhelyezéséhez, 

egy-két váltás alsónemű (zokni, fehérnemű, póló, nadrág), pizsama, fogmosó pohár, 

fogkefe, törölköző. 

 Az ebéd utáni pihenéshez az óvoda saját ágyneműt biztosít, melyet helyben mosunk és 

fertőtlenítünk. A délutáni pihenéshez pizsamát használunk, amelyet a szülőknek kell 

biztosítaniuk. 



 A gyermekek tisztálkodásához szükséges felszereléseket az óvoda biztosítja, de 

elfogadjuk azokat a tisztálkodási felszereléseket is, amelyeket a szülők önkéntes 

felajánlás alapján tesznek (zsebkendő, szalvéta, WC papír, folyékony szappan, 

fogkrém).   

 

8). Az óvodába bevitt dolgokra vonatkozó szabályok: 

 Az óvodában használt ruhákat, cipőket, jellel, vagy névvel kell ellátni.  

 Az óvodába hozott játékokért és értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. Az 

óvodában ékszer (gyűrű, nyaklánc, karkötő) nem viselhető.  

 Tilos bármilyen a gyermekek testi épséget, illetve az óvoda berendezését veszélyeztető 

tárgy (bicska, kés, csúzli) bevitele az intézménybe.  

 Az óvoda területére tilos az otthonról hozott kutyák beengedése. 

 

9). A szülők kötelezettségeinek végrehajtási módja: 

 A gyermekek adataiban történő változásokról a szülő 24 órán belül köteles 

tájékoztatást adni (lakcím, telefon) 

 Óvodába érkezéskor minden esetben felnőttnek kell átadni a gyermeket.  

 A gyermekeket csak a szülők, vagy az általuk írásban meghatalmazott személyek 

vihetik el az óvodából. 

 A szülőknek írásos nyilatkozatban kell rögzíteniük azoknak a személyeknek a nevét, 

akik gyermeküket elvihetik az óvodából.  

 

10). A szülői tájékoztatás rendje, formái: 

 A szülőnek joga, hogy megismerje a helyi Pedagógiai Programot, az SZMSZ-t és a 

házirendet. A házirend az óvoda folyosóján jól láthatóan, minden szülő számára 

elérhető helyen kerül kifüggesztésre. Az óvoda működését szabályozó egyéb 

dokumentumokat az iroda helyiségében tartjuk, melyeket kérésre az érdeklődő szülők 

rendelkezésére bocsátunk. 

 Az óvoda Pedagógiai Programja a Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda 

honlapján elektronikusan is elérhető. www.varkonyiskola.hu   

 Az óvoda a csoportok életére vonatkozó döntésekről, rendezvényekről a szülőket 

hirdetményben és írásban is értesíti. 

 

http://www.varkonyiskola.hu/


III.III.  Hiányzások  és  mulasztások  rendje.  Hiányzások és mulasztások rendje.

 

 A három napon túli hiányzás után a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja az 

óvodát. A hiányzásokat a mulasztási naplóba be kell vezetni.  

 Minden mulasztás okát jelezni kell az óvodavezetőnek, vagy a csoport óvónőinek. 

 Három nap be nem jelentett hiányzás vagy igazolatlan hiányzás esetén az óvoda 

értesítést küld a szülőnek, melyben felszólítja a hiányzás igazolására. További kettő 

hiányzási nap után értesítjük a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot, majd 

további hat hiányzási nap után Cegléd Város jegyzőjét. 

 Nem tanköteles korú gyermek esetében a fentiek szerint járunk el, azzal a 

különbséggel, hogy tíz nap hiányzás után ismételten figyelmeztetjük a szülőt a 

hiányzás igazolására. Amennyiben a felszólításra a szülő nem jelentkezik, az első 

felszólítást követő 15. napon a névsorból töröljük a gyermek nevét. 

 Beteg, vagy gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát gyógyulásáig nem 

látogathatja. A gyermek, betegség után csak orvosi igazolással jöhet az óvodába.  

 Az óvodában az egészségügyi előírásoknak megfelelően gyógyszert nem adhatunk be. 

Ez alól kivételt képez az, ha a gyermek, orvos által igazolt krónikus betegségben 

szenved, és a gyógyszer beadása életet menthet. (Pl. lázgörcs, epilepsziás görcs) 

Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. 

 

IV. Az  intézmény  használati  rendjee Az intézmény használati rendj

 

1). Szülők óvodában tartózkodása vonatkozó szabályok:  

 A szülők a nap bármely szakában részt vehetnek az óvodai tevékenységekben, amely 

egyrészt azt a célt szolgálja, hogy az óvoda és a család a gyermek fejlődése érdekében 

egységes nevelési elvet alakítson ki, másrészt a szülők betekintést kapjanak a 

gyermekek fejlesztésének menetéről. A nyitott óvodaprogram hozzájárul ahhoz, hogy 

a HH és HHH gyermekek szülei a minél korábbi időpontban igénybe vegyék az 

óvodai szolgáltatásokat. 

 A szülő az óvodában tartózkodás alatt köteles betartani a házirendben foglalt 

előírásokat, és a csoportszobában tartózkodás alatt olyan magatartást tanúsítani, amely 

nem zavarja a csoportba járó gyermekek mindennapi óvodai életét.  



 A csoportszobában tartózkodó szülő köteles váltócipőt, vagy az óvoda által a 

rendelkezésére bocsátott egészségügyi védőmamuszt viselni.    

 A szülők és a gyermek hozzátartozói az óvoda mellékhelyiségeit csak a higiéniai 

előírások betartása mellett használhatják. 

 Az óvodába csak a gyermek hozzátartozója, illetve egy vagy kettő kísérő jöhet be a 

gyermekkel. Kivételt képeznek ez alól azok az óvodai rendezvények, amelyek több 

családtag részvételét is lehetővé teszik. 

 

2). Az óvoda használatának óvó szabályai: 

 Az épület bejárati ajtaját nyitvatartási időben kötelezően csukva kell tartani. A beteg 

gyermek elkülönítésére szolgáló helyiséget és szertárt nyitvatartási időben is kulcsra 

zárva kell tartani. 

 Az óvoda kapuján lévő biztonsági reteszt a nyitvatartási idő alatt kötelező bezárni. Ez 

egyaránt vonatkozik a szülőkre, a gyermek egyéb hozzátartozóira, és az óvoda 

dolgozóira is.  

 Idegenek az épületbe - vagyonvédelmi és biztonsági okok miatt - csak előzetes, 

telefonon történő bejelentés után jöhetnek be. 

 Meghívott vendégeket és az előzetesen bejelentett látogatókat munkatársaink 

személyesen fogadják.  

 

3). Az óvoda eszközeinek és környezetének megóvására vonatkozó szabályok: 

 A gyermekek az óvoda helyiségeit csak az óvoda dolgozóinak felügyeletével 

használhatják.  

 Az óvoda épületét, helyiségeit, berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően kell 

használni. Az óvoda helyiségeit más, nem oktatási nevelési célra átengedni, csak a 

gyermekek távollétében lehet. 

 Az óvoda rendjére, tisztaságára mindenkinek kötelessége ügyelni. (lábtörlés, 

szemetelés) 

 Olyan eszközöket, amelyek kárt okozhatnak az intézmény berendezésében, illetve 

balesetveszélyek, az óvodába nem hozhatók be. 

 A szülők felelősséggel tartoznak a gyermekük által okozott károkért, szándékos 

rongálás esetén kötelesek a keletkezett kárt megtéríteni.  



 Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenységet tilos folytatni, kivéve az 

óvoda által szervezett rendezvény alkalmával. 

 Az óvoda területén dohányozni és szeszesitalt fogyasztani tilos! 
 
 

V.V.  A  gyermekre  vonatkozó  óvó  –  védő  szabályok.  A gyermekre vonatkozó óvó – védő szabályok.

 

Az óvodában gyermekvédelmi felelős működik, aki munkaidőben megtalálható az 

óvodában. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Horváth Krisztina.  

Elérhetősége:  

Délelőttös műszakban: 7. 00 – 12. 00 – ig. 

Délutános műszakban: 8. 00 – 16. 00 –ig.  

Telefon: 53 – 707 – 880 

 

1). Balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok: 

 A gyermekek az óvoda helyiségeit és berendezési tárgyait kizárólag pedagógusi 

felügyelettel használhatják.  

 Baleset esetén eljárási rend: az óvoda vezetőjének jegyzőkönyvet kell fölvenni az 

eseményről.  

 Az óvodában dolgozó dajkák számára a munkakörének megfelelő munka - és 

védőruha használata kötelező. (zárt, csúszásmentes munkacipő, gumikesztyű, köpeny, 

stb.) 

 

 

VI. Térítési  díjfizetés,  és  szociális  juttatások  igénybevételére  vonatkozó  szabályok.. Térítési díjfizetés, és szociális juttatások igénybevételére vonatkozó szabályok

 

1). Térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények: 

 Nem kell az étkezésért térítési díjat fizetni abban az esetben, ha a szülők rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. 

 A szülőnek kedvezményre való jogosultságát határozattal kell igazolnia. 

 Étkezési kedvezményben részesülnek azok a családok, akik három, vagy annál több 

gyermeket nevelnek. A kedvezmény mértéke: 50 %. A kedvezmény igénybevételéhez 

a szülőnek nagycsaládos nyilatkozatot kell tennie, és az aláírásával kell hitelesítenie. 

 



Kedvezményben részesülhetnek még: 

 Az egyedülálló szülők gyermekei 

 A szülő kérésére azok gyermekek, ahol család anyagi helyzete ezt indokolttá teszi. 

 

Az erre való jogosultságot a dokumentumok benyújtása után, a Polgármesteri Hivatal 

Szociális Osztályán döntik el. A határozatról a szülőt és az óvodát írásban értesítik.  

 

2). A díjfizetés rendje: 

 Óvodai étkezésben az a gyermek részesülhet, akinek szülője, gondviselője az étkezés 

térítési díját az óvodában kapott csekken az adott hónap 10-ig befizette, és a befizetést 

igazoló csekket az óvodában leadta. 

 A csekk átadása után a szülő megkapja a számára kiállított számlát, mellyel igazolni 

tudja a befizetés tényét.  

 Az étkezési díjat mindig egy hónapra előre kell befizetni. 

 Az étkezéseket két nappal az adott nap előtt jelentjük, ezért az étkezés lemondását két 

nappal előre kell jelezni. Ezt a szülő személyesen vagy telefonon is megteheti. 

 A lemondott étkezéseket az étkezési szállólapon jelölni kell.  

 Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat 

igényt. 

 A lemondott étkezési díjak levonása utólagosan, a következő hónapban történik. 

 

3). Intézményi szakfeladatok: 

Térítésmentes: 

 Óvodai fejlesztés, melyre a gyermek a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján 

jogosult. 

 A HHH gyermekek részére azok az óvodai programok, kirándulások, kulturális 

rendezvények, amelyeket az IPR keretein belül valósítunk meg.  

 

Térítéses: 

 Óvodai kirándulások, szervezett programok 

 



Az óvoda házirendjével, működésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült 

észrevételekkel, kérdéseikkel, forduljanak bizalommal óvodánk munkatársaihoz, illetve a 

szülői munkaközösség tagjaihoz. 

Reméljük, hogy az eredményes együttműködés érdekében senkinek nem okoz gondot a 

Házirendünk betartása.  

A Házirend nyilvánosságra hozatala a szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség 

folyamatos biztosítása céljából az intézmény épületében kifüggesztésre kerül 

 
Elérhetőségeink 

Iskola igazgatója Bögös István 500 - 456 

Tagiskola igazgatója Benedek Gáborné 707 - 880 

Óvoda vezetője Téren Gizella Gyöngyi 707 – 880 

Gyermekvédelmi felelős Horváth Krisztina 707 - 880 
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