GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA

HÁZIREND

2015.

HÁZIREND
Kedves Szülők!
E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt
évek gyakorlatára építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint
gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe. A házirendünkben
megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az intézmény
elhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint – a
nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt
érvényesek.
Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására,
nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és
szervezett nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő. Óvodánk
a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a
köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye.
Nevelési alapelveink között meghatározó: a gyermeki jogok és személyiség tisztelete,
elfogadása, szeretete és megbecsülése, mely a gyermekek egyéni képességeinek
kibontakoztatását jelenti.
Óvodánkban a nevelőmunka:


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény



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



1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról szóló

jogszabályok szerint folyik, mely dokumentumok nyilvánosak és az Önök számára
elérhetők a vezetői irodákban.

A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda
és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges.
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Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák
végig, a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek
partnereink a benne foglaltak érvényesülésében.
Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket!

Mészárosné Baán Ildikó
intézményvezető

____________________________________________________________________________________
3

Általános információk az óvodáról
Az intézmény hivatalos elnevezése:
Gyöngyös-kert Óvoda

Az
logója

óvoda

Az intézmény címe székhelye és elérhetősége:
9721 Gencsapáti, Hunyadi út. 231.
Telefon: 94/330-585
E-mail: gyongyoskert@gpinet hu.
Web: gyongyoskertovoda.hu
Tagintézményei, telephelyei:
Vassurányi Tagóvoda
9741 Vassurány, Vasút u.2.
Telefon: 94/355-540
Pornóapáti Tagóvoda
9796 Pornóapáti, Fő út 66.
Telefon: 94/351-784
intézményvezető: Mészárosné Baán Ildikó
Tagintézmény-vezetők:
Borbásné Janzsó Ibolya Vassurány
Ungerné Pfliegler Gizella Pornóapáti

Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége:
Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás
9721 Gencsapáti, Hunyadi út.229.
Telefon: 94/510-225

Az óvoda férőhelyszáma: 180 fő
Gencsapáti:120 fő
Vassurány: 30 fő
Pornóapáti: 30 fő
Az óvoda csoportjainak száma: 6
Gencsapáti: 4
Vassurány: 1
Pornóapáti: 1
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Az intézményvezetés tagjai:
- Intézményvezető
- Intézményvezető helyettes
- Tagintézmény vezetők
- Szakmai munkaközösség vezető
Fogadó órájuk: előre egyeztetett időpontban

Fejlesztést segítő szakemberek:
Logopédus: Virágh Zsuzsana Gencsapáti
Elérhetősége: kedd, csütörtök 800-1200 –ig Gyöngyös-kert Óvoda
Az óvoda működési köre:Gencsapáti, Vassurány, Pornóapáti-Horvátlövő községek
közigazgatási területe
Az óvoda szakmai tevékenységét meghatározó jogszabályok:
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
363/2012. (XII.17.). évi kormányrendelet Az óvodai nevelés alapprogramja
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
Pedagógiai Program
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve kiadásáról
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
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1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy a felvételi körzet minden hároméves, és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Körzetünk: Gencsapáti község, Vassurány község, Pornóapáti-Horvátlövő községek
közigazgatási területe.
Az óvodai beiratkozásra a fenntartó által kijelölt beíratási időszakban, a tárgyév április
20-a és május 20-a között kerül sor.
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével
összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc
nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő
óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon,
A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok






a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót (születési anyakönyvi kivonata, annak igazolására, hogy betöltötte a
harmadik életévét)
lakcímet igazoló hatósági igazolványt
a gyermek TAJ kártyája
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
a gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat
megkapta.

A gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét augusztus 31-ig betölti, a
nevelési év első napjától óvodai nevelésben köteles részt venni, melynek ideje legalább
napi négy óra.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
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Az óvodába járás alóli felmentés eljárásrendje
A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, 2015. 09. 01. - től az ötödik életév betöltéséig
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Gyermekek átvétele: Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az
óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak.
Elutasítás esetén a jogorvoslati lehetőség eljárásrendje
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést
megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 15 munkanapon
belül értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele
esetén indokolás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.
Az óvodavezető által első fokon hozott elutasító határozat ellenei jogorvoslati kérelmet,
másodfokra a jegyzőnek címezve az intézményvezetőnek kell benyújtani 15 napon
belül.
Az óvodába járás alóli felmentés eljárásrendje


A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, 2015. 09. 01. - től az ötödik életév
betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha
a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja.

Az óvodai elhelyezés megszűnésének eljárásrendje
Megszűnik az óvodai elhelyezés ha:


ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a
gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke
melyik óvodába távozik),



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



ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
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A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek
állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjét.

2. Az óvoda nyitvatartási rendje
Hétfőtől – péntekig:

0630 – 1700 óráig.

1. sz. tagóvoda Vassurány Hétfőtől – péntekig:

0645 – 1645 óráig.

2. sz. tagóvoda Pornóapáti Hétfőtől – péntekig:

0630 – 1700 óráig.

Gyöngyös-kert Óvoda

Az óvodába érkezés általában 830-ig történik, de a szülő egyéni elfoglaltsága miatt
gyermekét bármikor behozhatja, illetve elviheti, előzetes bejelentés alapján.

Gyülekezés, távozás
Minden nap 0630 órától, folyamatosan érkeznek a gyerekek.
A hazavitel 1515 –órától folyamatosan történik.
A távozási időszakon kívül, az óvodai élet, és a csoport napirendjének megzavarása
nélkül a nap folyamán az óvónővel való egyeztetés alapján elvihető a gyerek.
A zárás ideje után az óvodába maradt gyermek szüleit az óvónő telefonon értesíti és
gondoskodik a gyermek további felügyeletéről. Kérjük a szülőket a zárás pontos
betartására.
Az óvodából a gyermek idegennek, vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő írásbeli
kérelme alapján adható ki. Szintén a szülő írásbeli kérelme szükséges ahhoz, hogy a
gyermek 6 éves kortól egyedül hazaengedhető legyen.
A gyermek elvitelekor minden esetben (az udvaron főleg) az óvónőnek szólni kell. Ha a
szülő eljött a gyermekért, kérjük ne tartózkodjon tovább az óvoda területén, mert a
csoportot felügyelő óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó
gyerekek sokaságát.
A gyermek érkezésekor, vagy elvitelekor kérjük a szülőket és hozzátartozókat, hogy a
csoportszobába a mosdóba utcai cipőben ne lépjenek be.
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Nevelés nélküli napok:
Az év 5 nevelés nélküli munkanapjából, lehetőségtől függően kettőt
szünetek idején szervezünk, így szorgalmi időre 3 marad. Szükség szerint
gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről.
A nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően
tájékoztatjuk a szülőket.
A nevelés nélküli napok felhasználásának elvei:
Nevelési értekezletek, önértékelési, minőségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb
szervezeti továbbképzések, testületi kirándulások megtartása.

Nevelési év rendje:
Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
Június 1-től - augusztus 31-ig szervezett nyári udvari élet folyik. Az összevont
csoportokról a nyári napirendről a szülőket a Szülői értekezleten tájékoztatjuk.
Kérjük a szülőket, hogy hosszabb távollét esetén a gyermek távolmaradását az
óvodavezetőnek jelentsék.
Az óvoda nyári zárása négy- hat hétig tart, melynek pontos idejéről a szülőket
legkésőbb az adott év február 15-ig tájékoztatjuk.
Minden esetben Tájékoztatási íven aláírásával jelzi a szülő, hogy gyermeke elhelyezését
meg tudja-e oldani vagy kéri másik óvodában történő elhelyezését.

Az iskolai szünetek alatti nyitva tartás eljárásrendje
Az iskolai ősz, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év
közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság
jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma
csoportonként a 20 főt nem éri el, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével,
ügyelet biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást
a

törvényes

létszámkeret

betartásával

és

a

nevelőtestület

véleményének

figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő
csoportösszevonás esetén az óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót.
Létszámtól függetlenül nem vonható össze az a gyermekcsoport, ahol zárlattal járó
fertőző megbetegedés van.
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A nyári időszakban alacsony létszám esetén összevont csoporttal működhet az óvoda.
(Az összevont csoport létszáma: maximum 30 fő).

3. A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! Beteg, megfázott,
gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek bevétele az
óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének
megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek
átvételének megtagadása.
Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! Kivéve
a magas láz csillapítására szolgáló készítmények.
A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.
Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől,
való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt,
hogy a gyermek ismét egészséges, és látogathatja az óvodát, orvosnak kell igazolnia.
Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések
alapján – jár el.
A Gyöngyös-kert Óvoda orvosa: Dr. Szolnoky Judit
Gencsapáti,

Szentegyház u.6.

Tel.:94/330-440
A. Vassurányi Tagóvoda orvosa: Dr. Dóka Imre
Salköveskút,Március 15.tér 2.
Tel.:94/355-025
A Pornóapáti Tagóvoda orvosa: Dr. Tóth Csaba
Pornóapáti, Körmendi u. 27.
Tel.:94/351-022
A vizsgálatokat együttműködési megállapodás szerint végzik.
A védőnők havonta tisztasági szűrést végeznek, ezen kívül vizeletet és hallást is
vizsgálnak.
A 6 éves gyermekek évente egyszer fogászati szűrésen vesznek részt.
A fogászati szűrővizsgálatot Dr. Szolomayer Anikó Gencsapátiban, Dr. Lelovics Tünde
fogszakorvos látja el Vassurányban és Pornóapátiban megállapodás alapján.
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Az óvoda egészségvédelmi szabályai


Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos
Szolgálattal meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani: tálalás,
fertőtlenítés, takarítás, mosogatás és mosás során.



Csoport és egyéb foglalkoztató szobában szülő csak cipővédő használatával
vagy váltócipőben tartózkodhat.



Az óvoda konyhájába illetve, melegítő konyhájába csakis az óvodai dolgozók
léphetnek be, vagy az a látogató, aki érvényes egészségügyi könyvvel
rendelkezik,



A csoportszobába szülő csak egészségesen tartózkodhat.



Az intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező az évente megtartott
foglalkozás egészségügyi vizsgálaton való részvétel.

A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem
A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt
behozni és azt a gyermekeknek feltálalni nem szabad.
A gyermekek névnapi, születésnapi és egyéb ünnepi köszöntését gyümölcsök, esetleg a
kereskedelemben kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott
megszervezni. Az óvodában csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi
alkalmak kivételével behozni nem szabad. A túlzott cukorka és cukros üdítők
fogyasztását kerülni ajánljuk.

Egyéb rendelkezések


A konyhában és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az
óvoda dolgozói tartózkodhatnak!

4.



A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!



Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos!

A

gyermek

távolmaradásának,

mulasztásának

igazolására

vonatkozó rendelkezések
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A
mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
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a) A gyermek szülője írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra. 3 napos
bejelentett hiányzást a gyermek óvónője engedélyez. 3 napnál hosszabb idejű
bejelentett hiányzást az óvodavezető engedélyez. A hiányzások bejelentése és
mulasztások igazolása, erre a célra rendszeresített füzetben történik.
b)A gyermek beteg volt, és azt orvosa igazolja,
c)A gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy
nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, - a
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,
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul
intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel
meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet
megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a teljesítésével kapcsolatos, továbbá
a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda
vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda
vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési
tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben
óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén összesen, tizenegy nap.
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5. Nevelő-oktató munka
Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézménynek oly módon kell megszerveznie,
hogy a szülők és a fenntartó igényeinek megfelelően, a szakmai követelményekben
megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával,
gondozásával összefüggő feladatainak. Az irodában nyitvatartási időben, elkérhető
betekintésre az óvoda pedagógiai programja. Előre egyeztetett időpontban, az
óvodavezető által kijelölt óvónő, tájékoztatást nyújt a pedagógiai programról.

Nevelési alapelveink
Törekszünk arra, hogy az általunk nevelt óvodások sokoldalúan, harmonikusan
fejlődjenek. Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük az életkori
sajátosságaikat és az egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenek felett
álló érdekeit tartjuk szem előtt.
Az óvónőt nevelő-oktató munkájának végzése közben lehetőleg ne zavarják.
Az együttműködésnek szabályozott formái vannak: fogadó órák,
családlátogatások, szülői értekezletek, melyekről a csoport óvónője 3 nappal korábban
köteles a szülőt értesíteni.

Fogadó órák:
Az óvodavezető fogadóórája minden hónap első hétfőjén: 1200 – 1400 óráig.
Az óvónők félévente fogadóórákat, évente 1 alkalommal, ősszel szülői értekezletet
tartanak. A találkozások pontos időpontját a tanévnyitó szülői értekezleteken
ismertetjük a szülőkkel. Rendkívüli esetekben szülői kérésre az óvónőkkel egyeztetve is
kérhetnek találkozót.

Az óvoda gyermek és ifjúságvédelmi felelősének fogadóórája:
A gyermekvédelmi felelősök: Gencsapátiban Gájer Lászlóné óvónő
Vassurányban Deák Lászlóné óvónő
Pornóapátiban Ungerné Pfliegler Gizella tagóvoda vezető
Fogadóórájuk: az óvodák irodájában minden szerdán 1300-1400-ig.

____________________________________________________________________________________
13

A gyermekek nagyobb csoportjának érdekérvényesítését szolgáló
eljárásrend
Intézményünkben a gyermekek nagyobb csoportját a szülői érdekérvényesítés és
joggyakorlás szempontjából az alábbiak szerint határozzuk meg:
a) az egyes óvodai csoportokban a csoport aktuális tanévi létszámának 25%-a,
b) intézményi szinten a teljes intézményi létszám 25%-a.
c) a fakultációkon résztvevő gyermekek 15%-a.
A szülők a fentiekben meghatározott arányszám alapján a gyermekek nagyobb
csoportjának érdekeit képviselve tájékoztatást kérhetnek, az óvoda vezetőjétől. A
tájékoztatás kérésének formája történhet szóban, vagy írásban. Az óvodavezető a szülők
megkeresésének időpontjától 15 napon belül intézkedik a tájékoztatás kérésének
tartalma alapján a válasz megadásáról.

Csoportos igény, illetve érdekérvényesítés
Panaszjog
A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet.
Jogorvoslati lehetőségek
Intézményvezető
Jegyző (törvény, jogszabály sértés vagy méltánytalanság esetén)
Bíróság

A gyermekek értékelésének rendje


A gyermek személyiségéről, tevékenységéről felvilágosítást, tájékoztatást csak a
gyermek óvónője adhat.



A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik a gyermek fejlődését
nyomon követő dokumentációban. A fejlődés nyomon követése az alábbi
területekre terjed ki: testi, szociális, érzelmi, erkölcsi, értelmi, fejlődés.
Rögzítésre

kerülnek:

a

gyermek

fejlesztési

feladatai:

intézkedések,

megállapítások, javaslatok, fejlesztési tervek.


Az óvoda indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybe
vételét. A fejlesztési javaslatokat, illetve a Fejlődési napló bejegyzéseit évente
kétszer ismertetjük a szülővel, aki azt aláírásával igazolja az erre rendszeresített
forma nyomtatványon.
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A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három,
illetve az iskola



megkezdést követő hat hónapon belül kérheti.



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

A gyermekek jutalmazásának, fegyelmezésének elvei és formái
Jutalmazás, fegyelmezés alapelvei


arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos)



értelmezés elve (értelmezzük gyermekek számára a cselekedetét és a
döntésünket, így kialakul a tett és a következmény közötti jó összefüggés)



időzítés elve (a tett után közvetlenül, később elhalványul a tett, és a gyermek
nem érti a jutalmazást vagy büntetést.



következetesség elve (a gyermek számára kiszámítható kereteken belül, az
óvónők, dajkák ugyanúgy reagálnak a helyzetekre, amiket előtte megbeszéltünk)



mérsékelt jutalom vagy büntetés elve: biztosítani a fokozás lehetőségét, (a
jutalom fokozása nagyobb hatású, mint az állandó nagyságú jutalom; a
jutalmazó jellegű viselkedés visszavonása nagyobb hatású, mint a büntetés.)

Jutalmazás formái


elismerő szavak: a gyermek dicséretektől kezd szárnyalni.



minőségi idő: olyan percek, amikor „csak ő rá” figyelünk.



ajándékozás: egy-egy apró meglepetés, gesztus értékű ajándék



szívességek: csupán annyit jelent, hogy odafigyelünk, észrevesszük, ha valamire
szüksége van, pusztán kedvességből segítünk neki elpakolni a játékait vagy
bepakolni a táskáját.



testi érintés: ez esetben a testi kontaktus fontossága a fizikai közelségben is
kifejeződhet, ölelés, simogatás, érintés



Dicséret: személyes jellegű szeretet kifejezésétől egészen a példaként való
kiemelésig



Megbízatások adása



Tevékenységbe való bevonás



Kedvelt elfoglaltságok biztosítása
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A fegyelmezés formái:


Rosszalló tekintet, elutasító gesztus



Figyelmeztetés



Időleges kiemelés az adott tevékenységből



Más tevékenységbe való átterelés



Tárgymegvonás

A büntetésnek nem lehet célja a megszégyenítés. A helyesen nevelt kisgyermek
természetesen minden megrovást restell, de a büntetés célja nem a kipellengérezés.
A gyermek magatartásának helyes értékelési módját igyekszünk a családokkal
egyeztetni, hisz csak egységes nevelési elvekkel tudjuk céljainkat elérni, megvalósítani.

Gyermekek az óvodában
A gyermek joga, hogy…


az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai
életrendjét pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési
lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,



személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára
fizikai és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani,



személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az
óvoda tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e
jogainak érvényesítésében.



képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön,



adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve



az óvoda vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért
forduljon,



rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

A gyermekek kötelessége


az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.



a tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője, ha a gyermek nem járt óvodába
az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, az óvoda, az iskola
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vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a
szakértői bizottság dönt,


óvja saját és társai testi épségét, egészségét,



a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,



elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más
alkalmazottnak, ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot,
tevékenységet vagy balesetet észlelt,



hogy 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,



hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és
jogait tiszteletben tartsa.

Tankötelezettség megállapítása
1. A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló
kormányrendelet határozza meg.
2. Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban
a) igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltött gyermek óvodai nevelésben
való további részvételéről,
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez
szükséges fejlettségének megállapítása céljából, ha
ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem
dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai
dokumentumok alapján,
cb) a gyermek nem járt óvodába,
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cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással, vagy a
b) pont szerinti döntéssel,
d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez
szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az
augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további
óvodai nevelésben.
(3) A gyermeke iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a
szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot.
(4) Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének
megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti:
a) ha a szülő nem ért egyet a (2) bekezdés a) pont szerint kiállított óvodai
igazolással, vagy a (2) bekezdés b) pont szerinti döntéssel és arról az iskola
igazgatója tudomást szerez, továbbá e kérdésben a szakértői bizottság korábban
nem hozott döntést,
b) ha szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről
dönteni és arra az óvoda javaslatot tesz, vagy a szülő kéri, és e kérdésben a
szakértői bizottság korábban nem hozott döntést.

A gyermekekre vonatkozó védő – óvó intézkedések
A gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk:


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, udvarra
menetel előtt, stb.) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően
ismertetjük, betartatjuk, melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban
dokumentáljuk.

Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartatására:
A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:


étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel



étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás
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saját törölköző használata



a WC rendeltetésszerű használata



étkezéseknél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása



szomjúság csillapítására nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve ivóvíz
fogyasztása



ebéd utáni ágyon pihenés, alvás



friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel



cukor és egyéb édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes
esetben, ha erre külön engedélyt kapott



a csoportszobába váltócipőben léphet be

A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:


a helyiségek és az udvar rendjének betartása



a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata



az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be



alvásidőben csak az óvónő által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál



a csoportszobából csak engedéllyel a szülő vagy a dajka felügyelete mellett
léphet az engedélyezett helyiségbe



az udvaron tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat



az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután
bejelentette az óvónőnek, s csak akkor, ha az óvó a bejelentést tudomásul vette



társát vagy társai játékát nem zavarhatja



társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort,
fenyegetést nem alkalmazhat

Kérjük, hogy:


Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó
óvónőnek, illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget
csak ebben az esetben tudunk vállalni.



A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu zárának használata valamennyi
dolgozó és szülő feladata.
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A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú
személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét
csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri.



A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a
mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes
helyzeteket teremthet.

Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi
szakhatóság, tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani.
Az óvodában bekövetkezett rendkívüli esemény (tűz és bombariadó, természeti
katasztrófa, terror-támadás) esetén a gyermekek elvárható magatartási, viselkedési
szabálya:


a rendkívüli eseménynél használt jelzés hallatára (kolomp) a gyermekek

kötelesek az őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul végrehajtani,
képességeikhez mérten a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni.
Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési
útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét.
Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza.
Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó
szabályok betartása:


A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában
gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban, teljes felelőséggel felel annak
testi épségéért, abban az esetben, ha még az óvoda területén belül tartózkodik.



Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat, ezért kérjük,
hogy otthonról is csak ilyen játékokat hozzanak be gyermekeik.

A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében


A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át.



Délutáni udvari élet esetén kérjük, hogy a szülő menjen oda a pedagógushoz,
vegye át gyermekét, és csak ezután távozzanak el az óvodából.



Az óvodai élet során a gyermekek csak felnőtt kísérettel mehetnek le az udvarra,
illetve fel a mosdóba, ahol szintén felnőtt felügyeletet kell biztosítani.
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Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele
után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják.



Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az
óvodában, amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük azonnal
jelezze az óvoda, vezetőjének.



Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak
változásait szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy
baleset, vagy betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket.



Baleset esetén Önökkel egy időben azonnal értesítjük az óvoda orvosát, vagy
szükség szerint a mentőket.

Szülők az óvodában
A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakításának eljárásrendje
Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket,
szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de
legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat a durvaságot mellőzve,
erőszakmentesen oldják meg.
Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az
alapelveket erősítsék gyermekeikben. Például mellőzzék gyermek előtt az indulatos,
negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott
dolgozó felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását még abban az
esetben is, ha előző nap az Önök gyermekét érte sérelem.

Együttműködés
Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük,
szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre. Komolyabb probléma,
konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve
szükség szerint az óvodavezetőt, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét
helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá – és mi pedagógusok igényeljük is -, hogy az
óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt
vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Ennek érdekében
óvodánkban…
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A szülők joga különösen, hogy:
a) megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon
az abban foglaltakról,
b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi
tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
c) gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét
d) kezdeményezze szülői szervezet vagy óvodaszék létrehozását, és annak
munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és
mint megválasztható személy részt vegyen,
e) írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a Szülők Közössége, az
óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon
belül, a Szülők Közösségétől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen
érdemi választ kapjon,
f) az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező
szolgáltatások megszervezését,
g) a szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget,
amelyet a fenntartó által megállapított ellátási díjon felüli szolgáltatások körébe
tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni,
h) a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet
az óvodavezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője
tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
i) hogy a nevelési intézményben, anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban
meghatározott

esetekben

kérelmére

térítésmentes

vagy

kedvezményes

étkezésben részesüljön,
j) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába
járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon
k) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
l) az oktatási jogok biztosához forduljon.
A szülő kötelessége, hogy

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke
teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle
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elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, figyelemmel
kísérje gyermeke fejlődését,
b) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal,
c) három éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való
részvételét,

továbbá

öt

éves

kortól

tankötelezettségének

teljesítését,
d) tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi
méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk,
e) elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének,
a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását,
f) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése
érdekében,
g) gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá
biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a
fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével
foglalkozó

óvodapedagógusok

kezdeményezésére,

a

nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében
foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző
hatósági

eljárás

keretében

kötelezheti

a

szülőt

kötelezettségének betartására,
h) az étkezési térítési díjat az óvoda által kijelölt időpontban
pontosan fizesse be,
i) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő
gondosan figyelje a szociális iroda által kiadott határozat
lejárati

dátumát

határozatot

annak

időben

be

érdekében,
tudja

hogy

mutatni

a

az

következő
ingyenesség

folyamatosságának megtartása érdekében,
j) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő
gyermeke

hiányzása

esetén

minden

esetben

mondja

le

gyermeke étkezését a hiányzott napokra,
k) vegyen részt a gyermeke fejlődéséről szóló óvodapedagógusi
tájékoztatón és az ott elhangzottakat aláírásával dokumentálja.
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E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink:
a) Szülői értekezletek, rétegszülői programok, előadások, esetmegbeszélések.
b) nyílt napok, közös rendezvények.
c) Az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző
segítségadás
d) Családi beszélgetés: fogadóórák, családlátogatások
e) A gyermekek értékelésének (erősségek és fejlesztendő területek) megbeszélése,
tanácsadás
f) Partneri elégedettség mérés évente.
g) Az intézményvezető munkájának értékelése a vezető megbízásának második és
negyedik évében kérdőíves felmérés alapján.

Kapcsolattartás:
Kérjük Önöket, hogy gyerekükkel kapcsolatos, esetleg magánjellegű beszélgetésekre az
óvodapedagógusok figyelmét munkája közben hosszabb időre ne vonják el a
gyerekcsoporttól, mert ez könnyen balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés
folyamatát.

Gyermekükkel

kapcsolatosan

információt

csak

a

saját

óvodapedagógusaiktól vagy az óvodavezetőtől kérjenek.

6. Térítési díj befizetése
Az étkezési díjak befizetése utólagosan, minden hónap elején történik. A befizetés
pontos helye, dátuma 3 nappal előbb, minden szülő számára jól látható helyen kerül
kifüggesztésre. (földszinti faliújság)
Hiányzás esetén a következő napi étkezés lemondható 9 óráig. A kijelentés elmulasztása
esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség.
A kedvezményes gyermekétkeztetés jogcímei
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
a) óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
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ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) 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, vagy
ae) nevelésbe vették;
Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Étel érzékeny gyermekek étkeztetésének eljárásrendje
Ha a szervezett étkeztetés keretein belül az étel beszerzése nem megoldható, a diétára
szoruló otthonában készített étel is beengedhető az alábbi feltételekkel:
A szülő az ételt jól záródó, melegítésre alkalmas, tiszta edényben kozza az intézménybe.
Az intézmény biztosítja a hűtést igénylő készétel 0 + 5 C közötti hőmérsékleten történő
tárolását az egyedi étkeztetést igénybevevők számának függvényében kellő kapacitású
hűtőberendezésben.
Az ételt jellegének megfelelő hőmérsékleten kell kiszolgálni.
Az ételt közvetlenül fogyasztás előtt átforrósítva a tálalást végző személyzet adja ki a
gyermek részére és gondoskodik annak felügyeletéről, hogy abból más gyermek ne
fogyaszthasson.
Az ételmaradékot a hagyományos ételek maradékával együtt az előírásoknak
megfelelően kell kezelni.
Az edény mosogatását a szokásos előírásoknak megfelelően kell végezni. A szülő a
feltételeket tudomásul veszi, a felelősséget vállalja és erről írásban nyilatkozik.

7. A gyermekek felszerelései és eszközei
Az eredményes nevelő/ fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések
szükségesek, melyről minden nevelési év szülői értekezletén tájékoztatjuk a
szülőket:
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Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be
szüleik.



Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást
biztosító lábbeli)



Testnevelés foglalkozáshoz kényelmes ruha (rövidnadrág, póló, kislányoknak
lehet dressz, tornacipő)



Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha.



A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért
biztonságérzetük fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel
ellátni ruháikat és cipőiket.



Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, vagy
egyéb más ruházat szükségességéről a szülőket tájékoztatjuk.



A speciális foglalkoztatás eszközeit (logopédiai fejlesztés, vízhez szoktató úszás,
stb.) az érintett szülők az óvónőkkel egyeztetik.



Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát kérjük mellőzni.
Amennyiben erre sor kerül, fontosnak tartjuk és kérjük bejelenteni, vagy átadni a
gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak. Értékes tárgyakért, behozott és
viselt ékszerért – az óvoda dolgozói nem vállalnak felelősséget. Az ékszerek,
tárgyak eltűnése esetén az óvoda nem tartozik kártérítési felelősséggel.



Nagy értékű (5000 Ft feletti) játékeszköz óvodába történő behozatalát
nevelőtestületünk nem támogatja. Amennyiben a gyermek otthonról mégis
behozza, azok elvesztéséért vagy megrongálásáért az intézményt kártérítési
felelősség nem terheli.



A gyermekek gyógyszert, pénzt, tűzgyújtó eszközöket, telefont, vágó-szúró
eszközöket az óvodába nem hozhatnak.



A szülők gyermekeik részére az ún. „befogadás-beszoktatás” ideje alatt cumit,
cumisüveget, vagy egyéb személyes holmit, tárgyat behozhatnak.



Kedvenc játékeszköz bemutatásra behozható, de ha a játékba is bevonják, akkor
az óvodai játékeszközökhöz hasonlóan kezelendők (mindenki játszhat vele a nap
folyamán), megrongálódásuk esetén azonban az óvoda kárfelelősséget és
kártérítést nem vállal.



Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt
helyen lehet tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így
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megrongálódásuk, eltűnésük esetén az intézményt kárfelelősség és kártérítés
nem terheli.


A testápoláshoz szükséges személyes tárgyak (fésű, fogkefe) tisztántartásáról az
óvoda dolgozói, cseréjük biztosításáról pedig az óvodapedagógusok jelzései
alapján a szülők gondoskodnak.

8. A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje
A hit- és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai
életrendet figyelembe véve a foglalkozások rendjében szervezzük meg.
A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptember első
hetében kerül sor a szülői igények írásbeli megkérésére. Amennyiben az egyház
megkeresi az óvodát, az igényeket az óvónőknél lehet leadni, az óvodavezető összesíti
és továbbítja az egyház képviselőjének. A hitoktató a vezetővel történt egyeztetés után a
kialakított szervezeti rendnek megfelelően, kezdi meg tevékenységét az intézményben.
Az általuk tartott foglalkozások, napirendbe építve, elkülönülten az óvodai
foglalkozásoktól kerülnek megvalósításra.

9. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon
való részvétel eljárásrendje
Az óvodában szervezett térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások
A szolgáltatások iránti igények kielégítésénél elsődleges szempontként a gyermek
érdekeit tartjuk szem előtt. A szolgáltatásokkal kapcsolatos szülői igények felmérése
minden év szeptemberében történik. Az igényeket a csoportos óvónőknél lehet írásban
jelezni.
Az igénybevétel eljárásrendje
 a szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli,
hogy gyermeke felügyeletét a tanfolyam idejére olyan személyre bízza, aki nem
az óvoda alkalmazottja
 tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség
 A tanfolyamokkal kapcsolatban az intézmény semmilyen kötelezettséget nem
vállal.
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Alkalomszerű térítéses szolgáltatások eljárásrendje
Az alkalomszerű térítéses programokra havonta, a szülőktől beszedhető legmagasabb
összeget, az óvoda szülői szervezete csoportszinten minden szeptemberben az első
szülői értekezleten állapít meg. Ennek elfogadásáról a szülők határozat formájában
döntenek. A döntés értelmében az elfogadott programokat a szülők finanszírozzák. A
határozat nyomtatott formáját az óvoda irattárában helyezzük el.
Ilyen programok:


Bábszínház



Irodalmi, zenés gyermekműsorok



Látogatás tájházakba, népi kismesterségek színhelyeire



Kirándulások



A csoportok eseményterveihez kapcsolódó programok, foglalkozások

Térítésmentes szolgáltatások


A logopédiai szolgáltatás: minden öt évet betöltött gyermekkel a logopédus év
elején szűrést végez. Szükség esetén beszédjavító és dyslexia megelőző
foglalkozásokat tart a gyermekeknek. A foglalkozásokon való részvételt
térítésmentesen biztosítjuk.



A tanulási képességeket vizsgáló és más szakértői bizottság szakvéleményével
rendelkező kisgyermek esetében az alapító okiratunknak megfelelően biztosítjuk
a fejlesztő foglalkozásokat gyógypedagógus bevonásával.



A pedagógiai programban megfogalmazott foglalkozások, programok, az óvoda
eszközeinek használata.

10. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai
Az intézményben reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve, ha a reklám a
gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, vagy
társadalmi, közéleti, kulturális tevékenységgel függ össze.
A reklámtevékenység engedélyeztetése:

____________________________________________________________________________________
28

A megengedett jellegű reklám, szórólap elhelyezését minden esetben az óvodavezető,
vagy a vezető – helyettes jóváhagyása után lehet az óvodában kifüggeszteni.
Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai
A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője által megbízott személy tehet ki
hirdetményeket (szórólapokat, plakátokat). Szülő, illetve más idegen személy nem tehet
ki hirdetést a faliújságra a vezető engedélye nélkül.
Politikai hirdetmények, vallási hovatartozásra vonatkozó hirdetmények kifüggesztése
szigorúan tilos. A vezető, illetve a vezető helyettes kötelessége a hirdetőtábla rendszeres
napi ellenőrzése.

11. Tájékoztatás a Házirendről
Az óvodapedagógusok minden nevelési év első szülői értekezleten tájékoztatást adnak a
házirendről. Az új beiratkozó kiscsoportos gyermekek szüleinek a beiratkozáskor az
óvodavezető ad tájékoztatást. A Házirend és az éves munkaterv különösen ennek
esemény naptára elhelyezésre kerül a vezetői irodákban.
A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli tájékoztatás megkérésének módjáról a
szülők a nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől.
Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtti nyílt
napokon is választ kapjanak kérdéseikre.
Tájékoztatás a tanulmányi segédletekről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre
a következő nevelési évben a nevelő munkához szükség lesz.
Felelős: óvodavezető
Időpont: beíratkozás
Az internetes nyilvánosságra vonatkozó tájékoztatás
A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei írja elő az óvoda számára, hogy
amennyiben az intézménynek van honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell
nyilvánosságra hozni. Az erről szóló tájékoztatást az óvoda vezetője a nevelési év első
szülői értekezletén teszi meg.

12. A házirend hatálya
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Időbeli hatálya:
A Házirendet az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el, a
Szülői Szervezet véleményének kikérésével. A házirend azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre többletköltség hárul, a
fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.
A Házirend az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és
határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 2013.09.01-én kelt Házirend.
Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.
Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a
KT elnök és a Szülői Szervezet
A kihirdetés napja: 2015. 09. 01.
A Házirend személyi hatálya kiterjed:
 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.
 Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre.
 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát
végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.
 A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).
A Házirend területi hatálya kiterjed:
 Az óvoda területére.
 Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán
kívüli programokra.
 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.
A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek
érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója.
Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása
kötelező a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az óvodaközösség és a szülői
közösség minden tagja számára.
A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések
A házirendben foglaltaknak megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések
megszegésére

vonatkozó

eljárások

alkalmazásával

lehet

kikényszeríteni

a

pedagógusoktól és más alkalmazottaktól.
A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel
jár, mint a jogszabályok megsértése.
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Jogorvoslati lehetőség
A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő, jogorvoslattal élhet.
Az óvoda, döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a szülő
eljárást indíthat.
Az eljárás kezdeményezésére lehetőség van azon az alapon is, hogy a meghozott döntés,
intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása ellentétes a nevelési-oktatási intézmény
házirendjében foglaltakkal.
A házirend az óvoda dolgozóira, gyermekeire és a szülőkre egyaránt kötelező érvényű.
Valamennyi szülő, gyermek, és az óvoda dolgozói kulturált magatartásukkal a
közösségi érintkezés szabályainak betartásával segítsék elő az óvoda életrendjének
pozitív irányú működését.
Gencsapáti 2015. év szeptember hó 01. nap

Mészárosné Baán Ildikó
Óvodavezető
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