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SZMSZ  2. sz. melléklet 

 

HÁZIREND 
A Házirend célja:  

 

- A gyermeki jogok és kötelességek szülő általi gyakorlása.  

- A gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések     

megállapítása. 

- A szülőkkel való kiegyensúlyozott partneri kapcsolat kialakítása, fenntartása.  

 
A Házirendet meghatározó legfontosabb jogszabályok: 

- 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról.  

- 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet. 
- 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 229/2012 (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény végrehajtásáról 

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 
- Az Egyenlőbánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 

- az  óvodai integrációs fejlesztés 11/1994(VI:8.)MKM. Rendelet 39/D§ (9)  

- az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

- az intézmény helyi nevelési programjára hivatkoztunk. 

 

 

A Házirend személyi hatálya kiterjed:  

 

- Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.  

- A gyermekekre.  

- A szülőkre.  

 

A Házirend területi hatálya kiterjed:  

 

- Az óvoda területére.  

- Az óvoda által szervezett – a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – 

óvodán kívüli programok helyszíneire.  

 

A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések:  

 

- Az óvodai beiratkozáskor a Házirend egy példányát a szülőnek átadjuk.  

- Minden tanév első szülői értekezletén ismertetjük.  

- Fogadóórán tájékoztatást adunk.  

- A Házirend megtekinthető: a Vackor Művészeti Óvoda irodájában. 
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Az intézmény neve, és címe:  Vackor Művészeti Óvoda 

  5475. Csépa, Béke út 133/e 

 

Az óvoda elérhetőségei:  telefon: 06-56-323-106; fax: 06-56-323-106 

  e-mail: postmaster@vackor.ovoda.t-online.hu;  

                                                           http:    www.csepa.hu 

 

1.Az intézmény típusa:                 részben önállóan gazdálkodó 

   

2. Az óvoda orvosa:                            dr. Kecskés Béla 

 

3. Az óvoda vezetője:  Havrilla Sándorné 

                                                         Csépa, Május 1. u. 12. 

 06-30/445-0607 

 

4. Az óvodában logopédiai fejlesztést ad: Szaszkóné Gala Katalin 
 

5. Az óvoda védőnője: Juhász Lászlóné 56/323-495 

 

6. Az intézmény fenntartója:         Csépa Község Önkormányzata 

  

    képviselője:                                  Fialka  György 

                                                          06-30/228-8910 

 
    

 

7. Az óvodai nevelés pedagógiai irányelvei: 

- az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az 

alapvető emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére 

kell irányulnia; 

- a gyermeket - mint fejlődő személyiséget - különleges védelem illeti meg; 

- a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 

kiegészítő szerepet játszanak. 

8. Az óvodai nevelés szakasza: 

 

- Az óvodai nevelés a gyermek három éves korától kötelező, abban a nevelési évben, 

melyben augusztus 31-ig a 3 éves kort betölti, és tart addig, míg az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget eléri. 

 
- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételt nyert. 

-A gyermek harmadik életévének betöltésétől kezdve napi legalább 4 óra óvodai 

foglalkozáson köteles részt venni. 
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-A gyermek, ha a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, és az 

iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte; megkezdheti a tankötelezettség 

teljesítését.  

 

-A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a 

hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. 

-A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki 

augusztus 31. utáni időpontban tölti be a 7. életévet és a Nevelési Tanácsadó vagy a 

Szakértői Bizottság erre javaslatot tesz. 

 

9.  A Vackor Művészeti Óvoda nevelési és pedagógiai programja: 

 

 - Nagy Jenőné: Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel adaptált program,   

mely az Országos Alapprogramra épül és tartalmazza helyi értékeinket, 

hagyományainkat. 

 

10.  Nevelésünk alapvető célja: 

 

-Az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a  

magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével, 

-Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének biztosítása, 

elősegítése, 

-A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. 

 

11. Általános nevelési feladataink: 

 

Az óvodások testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése az erkölcsi-szociális, az 

esztétikai és intellektuális érzelmek differenciálódásának segítésével. 

 

12. A nevelési feladatok megvalósítása: 

 

         A Vackor Művészeti Óvodában 3 vegyes életkorú csoportban zajlik. 

  

       A csoportok nevei: 

Méhecske csoport 

Napsugár csoport    

Pillangó csoport 

 

A gyermekek óvodai felvételéről, átvételéről és csoportba történő beosztásáról az 

óvodavezető dönt, lehetőség szerint figyelembe véve a szülő kérését. 

  

13.  Az óvoda nyitvatartási rendje: 

 

- A nevelési év: szeptember 1.- a következő év augusztus 31. napjáig tart. 
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- Hetente: hétfőtől-péntekig  

- Naponta: 6,30. -16,30 óráig - tart./- szülők igénye szerint változhat/ 

- Óvodánk 6,30 -7. 30 óráig összevont csoporttal működik. 

- Óvodánkban 8 órától egyéni fejlesztések, 

  Kezdeményezések és kötetlen foglalkozások folynak. 

 A 8 óra után érkező gyermek - a folyamatos mikro csoportos életszervezés miatt, 

 - az egyéni foglalkozást elmulaszthatja,ezért kérjük a szülőket, 

 hogy gyermeküket nyolc óráig szíveskedjenek behozni!  

 A gyermekük napi és heti rendjéről a folyosói faliújságokon keresztül tájékozódhatnak! 

-A nyári életszervezés ideje alatt (június-augusztus) óvodánk, összevont csoporttal 

működik. Ebben az időszakban történik az óvodai dolgozók kötelező szabadságoltatása. 

 

-A nyári zárva tartás a fenntartó döntése szerint (festési, mázolási munkák; 

fertőtlenítő lemosás, textíliák átmosása) általában óvodánkban július utolsó, és 

augusztus első két hetéig tart. Nagyobb átalakítások, átépítések esetében a 

munkálatoknak megfelelően alakul az óvoda nyitva tartása, melyről a szülőket 

minden évben február 15-ig tájékoztatjuk. Ez időszak alatt ügyeletet tartunk és 

étkezést biztosítunk. 

- Aki a gyermeke elhelyezését nem tudja megoldani, úgy kérésére valamely környező 

település óvodájában megállapodás szerint a gyermek felügyeletéről gondoskodunk. 

-Az iskolai szünetek idejére az óvoda összevont csoporttal működik a szülők igényei 

alapján. 

-Az óvodánk évente 5 munkanapon nevelésmentes munkanapot tart, a munkatervben 

előre meghatározottak szerint. 

 

 

14. Egészségügyi szabályok: 

 

-Beteg gyermek az óvodát nem látogathatja, mert veszélyezteti társai egészségét, és 

saját gyógyulását! Az óvodai közösség a beteg gyermek gyógyulását nem tudja 

biztosítani! Ha a gyermek az óvodában megbetegszik az óvónő, erről értesíti a gyermek 

szüleit. Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia!  

-Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell! 

-Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap 

folyamán! Kivéve allergia, asztma, epilepszia, és más egyéb állandóan szedett 

gyógyszerek esetén. Valamint magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén a 

szülővel előzetesen egyeztetve. 

-Baleset esetén a gyermeket el kell látni, szükség esetén orvost, illetve mentőt hívni és a 

szülőt, gondviselőt ezzel egy időben értesíteni kell. 
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15. A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok: 

 

-ha a szülő előzetesen bejelenti a távolmaradást –szülői igazolás. 

-ha a gyermek beteg- orvosi igazolás. 

-ha a távolmaradást nem igazolják a mulasztást igazolatlannak kell tekinteni. 

-11 nap igazolatlan hiányzást a jegyzőnek jelenteni kell. Az igazolatlan hiányzás a 

családtámogatás felfüggesztését vonhatja maga után.  

  

 

16. A gyermekek ruházata: 

 

-Jellemezze a praktikusság, a kényelem, a tisztaság. 

  (A szakadt és piszkos ruha a kisgyermeknek lelkileg megterhelő) 

 

-Legyen a kisgyermeknek átöltöző ruhája, váltócipője.  

 

-A ruhadarabokat, cipőket, törölközőket jellel lássák el. 

 

-Óvodába hozott drága ékszerekért, játéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

 

-Az óvodába tilos behozni a gyermekekre vagy másokra veszélyes tárgyakat, játékokat, 

amelyek balesetet okozhatnak. 
 

 

 

17. A gyermekek étkeztetése: 

 

-Az óvodai nevelés ingyenes, de a szülő gyermeke étkezéséért bizonyos esetekben 

térítési díjat köteles fizetni,  

-A térítési díjfizetése óvodánkban minden hónap 15. napja. 

Helye: Vackor Művészeti Óvoda Csépa, Béke út 133/e 

-A hiányzásokat a szülő köteles bejelenteni 

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem jogosult. 

 

 

Normatív kedvezmények: 
 

-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

- Három vagy több gyermek családjában történő nevelése 

-Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

- Tartósan nevelésbe vett gyermek 

- Családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér 130%-át.  
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Egyéb étkezési kedvezmények: 

 

-Különleges étkezést igénylő gyermekek szakorvosi vélemény alapján egyéni étkezési 

ellátást vehetnek igénybe. 

 

-A gyermek óvodai étkezéséről az Önkormányzati Konyha élelmezésvezetője általa 

összeállított és az iskolaorvos által felülvizsgált, az óvoda folyosóján is kifüggesztett 

étlapon keresztül tájékoztatja a szülőket. 

 

    A gyermekek naponta három étkezésben részesülnek: 
 

  8. 45 - 9.15 tízórai, 

  11. 45 –12.45 ebéd, 

  15.15 -15.35 uzsonna. 
 

-Az élelmiszerekből ételmintát 48 órán át megőrizzük. 

 

Kérjük, a szülőket, ne fogyasszon gyermekük az óvoda öltözőjében otthonról hozott 

élelmiszert, nassolni valót reggelire, mert nem etikus a többi gyermekkel szemben és az 

egészségügyi előírásokat sem lehet betartani. 

 

NÉBIH előírásainak megfelelően születésnapi, névnapi kínálásokra és 

kirándulásokra, csak igazoltható helyen vásárolt édességet, élelmiszert szabad az 

intézménybe behozni. 

 

 

18. A gyermek joga, hogy: 

      - biztonságban és egészséges környezetben neveljék. 

    - emberi jogait, személyiségét tiszteletben tartsák, védelmet nyújtsanak neki. 

   - családja kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. 

   - rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

   - megismerje az egészségét és biztonságát, védő ismereteket. 

   - egyéni fejlettségének megfelelően felkészüljön a következő életkori szakaszra. 

A gyermek kötelessége, hogy: 

 - óvja saját és társai épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az 

  egészségét és biztonságát, védő ismereteket. 

- tanulja meg tisztelni a felnőtteket, szeresse és fogadja el pajtásai egyéniségét,   

   másságát. 

 

19. A szülő joga, hogy: 

 - szabadon óvodát válasszon. 

 - megismerje az óvoda nevelési és pedagógiai programját, házirendjét. 

 - gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres tájékoztatást kapjon. 

 - az óvodapedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon, 

 - kezdeményezze a szülői szervezet létrehozását, és közreműködjön annak  

              tevékenységében. 
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 - az óvoda nyitott rendezvényein részt vegyen. 

           - gyermeke neveléséhez igénybe vegye a Pedagógiai Szakszolgálat intézményét. 

 

 

 

A szülő kötelessége, hogy: 

 - gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez  

              szükséges feltételekről. 

           - megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért. 

 - rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógussal. 

 - elősegítse gyermekének, hogy a Vackor Művészeti Óvoda rendjét és a közösségi élet 

   magatartási szabályait elsajátítsa. 

 - biztosítsa harmadik életévét betöltött gyermekének, hogy az óvodai foglalkozásokon 

   legalább napi 4 órában-, rendszeresen részt vehessen. 

 - tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. 

- gyermekével megjelenjen a számára előírt időpontban a Nevelési tanácsadáson, ill.  

  szakértői bizottság vizsgálatain. Ha szükséges pszichológiai vizsgálaton vagy         

  egyéb fejlesztő foglalkozáson való részvétel. 
 

 

20. Az óvónő joga, hogy: 

 - a pedagógiai program alapján a nevelés módszereit megválassza. 

 - irányítja és értékeli a gyermekek munkáját. 

 - személyiségét, mint a pedagógus közösség tagját, megbecsüljék. 

 - személyiségi jogait tiszteletben tartsák. 

  

 

Az óvónő kötelessége, hogy: 

 

 - a rábízott gyermekek nevelése.  

 - a gyermekek fejlődését figyelemmel kísérje és elősegítse. 

 - a szülőket rendszeresen tájékoztassa és figyelmeztesse, ha gyermeke fejlődése   

              érdekében  intézkedést tart szükségesnek.   

 - a szülők kérdéseire érdemi választ adjon 

 - a gyermekek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, segítse személyes  

              példával a  másság elfogadását.       

           - az óvodai integrációs fejlesztésben a hhh-s gyermekek egyéni fejlesztése,               

             dokumentációk vezetése, a szülők rendszeres tájékoztatása. 

 

 

21. A család és óvoda kapcsolattartási formái: 

 

- csoport faliújságok (napi rendszerességgel) 

 - családlátogatások (alkalomszerűen, egyeztetés szerint) 

 - szülői értekezletek (évente 2-3alkalommal) 

           - egyéni tájékoztatás előre egyeztetett időpontban félévente 

              3 hhh-s sgyerekeknek negyed évente 

 - fogadóórák, egyéni beszélgetések (a két fél igénye szerint) 
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 - közösen szervezett kirándulások, programok, ünnepek  

   (az éves munkarend és az óvoda hagyományai alapján) 

 

-A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása fontos. 
 

-Az óvodába járó gyermekeket a felnőttel és egymás tiszteletére neveljük. A 

különbözőség elfogadása érdekében fontos, hogy gyermekeikben önök is ezeket az 

alapelveket érvényesítsék. 

 

-Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermekekkel foglalkozó pedagógust reggeli 

érkezéskor huzamosabb ideig ne tartsák fel, mert ebben az esetben, a pedagógiai 

tevékenységeiben és a mindennapos életszervezésben akadályoztatják! Javasoljuk 

az egyéni beszélgetés lehetőségét! 

 

Az óvoda helyiségeinek használata: 

 

-Gyermekeink egészségének,- és a tisztaság védelmében, 

 a csoportszobában utcai cipőben ne tartózkodjunk!  

Az öltözőbe is igyekezzünk letisztított lábbeliben bejönni.  

A mosdó helyiségbe utcai cipőbe belépni tilos! 

 

 

22. Az óvoda jeles napjai, ünnepei: 

 

-A pedagógiai programban kerültek meghatározásra és a nevelési év munkatervében 

naptári rend szerint kerülnek lebontásra, melyről a szülők félévente személyesen, 

nyomtatott formában kapnak tájékoztatást. 

 

 

23. Egyéb biztonságot szolgáló szabályok: 

 

 -A szülők a kaput érkezéskor és távozáskor a tolózárral szíveskedjenek becsukni.  

-A gyermeket óvodába érkezésekor és távozáskor a szülő minden esetben személyesen        

 adja át az óvónőnek.  

-Kérjük, minden Szülő szíves megértését és közreműködését. 

  Az óvoda csoportszobáinak ajtaja a gyermekek biztonsága és vagyonvédelmi okokból         

  8,45-től 15,30 –ig zárva tart.  

  Rossz idő esetén a bejárati nyitott folyosón lehet várakozni. 

 -Dohányozni az óvodába lépőknek az óvoda egész területén tilos! 

  A törvény a nemdohányzók védelméről- betartása minden óvodában tartózkodó      

  felnőttnek kötelező. 

  Ez a törvény kiterjed a környék dohányzásmentes zónáira is.  

 

24. Anyagi felelősség kérdése: 

  

-Az óvoda a működési körébe tartozó vagyoni értékek használatáért felelős. 

 

-A szülő az intézményben szándékos károkozás esetén felelősséggel tartozik. 

mailto:postmaster@vackor.ovoda.t-online.hu
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Záró rendelkezések: 

 

A Házirend hatályba lépése:  

 az óvodavezetője jóváhagyásának napjától határozatlan ideig érvényes 

 

Felülvizsgálata: évente.  

 

Módosításra vonatkozó rendelkezések:  

- Módosításra javaslatot tehet bármely pedagógus, szülő.  

- A módosítást – ha azzal egyetért – kezdeményezheti az intézményvezető, a helyi 

vezető, a nevelőtestület, vagy a szülői szervezet vezetősége.  

- A Házirend módosításakor a házirend elkészítésére vonatkozó szabályokat kell 

betartani.  

 

 

A Házirend megsértésének jogkövetkezményei:  

- A Házirend megsértése jogkövetkezményekkel jár.  

- A Házirend megsértése miatt hozott óvodai döntés, vagy intézkedés, illetve az 

intézkedés elmulasztása ellen a szülő Nktv. 72§. (5) bekezdése alapján jogorvoslattal 

élhet.  

 

Hatálya kiterjed: 

 - Szülők közösségére 

 -Az óvoda alkalmazotti közösségére 

 - A gyermekek közösségére. 

 

A házirend felülvizsgálati rendje: 

-Jogszabályváltozás esetén 

- Módosítás kezdeményezés esetén 

 

A házirend egyetértési és véleményezési jog: 

-Szülők közössége 

-Csépai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

A házirendet elfogadja: 

-Az óvoda nevelőtestülete 

 

A házirendet jóváhagyja: 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

                                  Havrilla Sándorné 

                                       óvodavezető 
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