
 
 
 

H Á Z I R E N D 
 
 
 
 
 

Az óvoda neve, címe és telefonszáma: 
 
 

Napközi Otthonos Óvoda 

3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. 

Tel.: 48/ 434 - 003 

 
 

Az óvoda vezetõjének neve: 

 
Nagyné Pácza Erika 

Tel.: 48/ 430 - 242 

 
Az óvoda nyitvatartása: 

 
Reggel 7

oo
 órától - délután 17

oo
 óráig 

 

A gyermekek fogadásának, illetve haza menetelének rendje: 

 
Gyülekezés:   7

oo  
órától   8

30 
óráig tart 

Hazamenetel:    14
15

 órától 17
oo

 óráig tart 

 
 

A nevelési év szeptember 01-tõl augusztus 31-ig tart. 
 

 
A téli, tavaszi és nyári zárás idõpontjai megegyeznek az iskolai szünetek 

idejével. 
 
 

Az oktatás nélküli napok száma egy nevelési évben:  5 munkanap. 
 

 
A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje napi 10 óra. 
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Mikor veheti a gyermek igénybe az óvodát? 

 

- A 3. életév betöltésétõl az iskolaérettség eléréséig maximum 8 éves  
   korig. 
 
- Amennyiben a gyermek szobatiszta. 

 
- A gyermek orvosi igazolással bizonyítja, hogy egészséges, család- 

ban fertõzõ betegség nem fordul elõ. 
 

- Akkor, ha a szülõ az étkezési térítési díjat befizette. 
 
 

A gyermekek jogai az óvodában: 

(A közoktatási törvény 10. §) 
 
- A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges 
 környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának 
 megfelelõen alakítsák ki (játékidõ, levegõztetés, pihenõidõ, étkezés, 
 testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje  
 alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll. 
 
- A gyerek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben  

tartása érdekében nem vethetõ alá embertelen, megalázó  
büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel 

erõltetése, a levegõztetés megvonása is. A gyereket közvetlen vagy 

közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 
 

- A gyerek joga, hogy képességének, érdeklõdésének megfelelõ  
nevelésben és oktatásban részesüljön. 

 
- Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelõ nevelésben és 

oktatásban részesüljön (több szülõ együttes kérése alapján). 
 

- Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben 

kell tartani. 
 

- A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja 

alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását 

tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a 

foglalkozásokon való részvételét. 
 

- A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez 
való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának 

gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az 

óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét.  
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 Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek mûvelõdéshez,  
   fejlõdéséhez való jogát. 

 
- Családja anyagi helyzetétõl függõen ingyenes vagy kedvezményes 

étkezésben részesülhet. 
 

- A gyerek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, 

fejlesztõeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), 

felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerûen használhatja, arra 

vigyáznia kel. 
 

- Életkorának és fejlettségének megfelelõen a napirendben és a 

házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját 

környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben 

tartásában. 
 
 

A gyerek ruházata az óvodában: 

 

- A gyermek ruháját, zsákját helyes névvel ellátni, elhelyezni a kijelölt 
helyen.  

 
- Ruházata legyen tiszta, ápolt. 

 
- A szülõ helyezzen el pótruhát a zsákban (bugyi, zokni, póló). 

 
- A tornafelszerelést, fésût helyezze szintén a ruhazsákba. 

 
 

A gyermekek étkeztetése az óvodában: 

 

- A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az  
óvoda feladata, mely élelmiszerekbõl ételmintát köteles 48 órán át a 

hûtõben megõrizni. Az ételminta elrakása vonatkozik az otthonról 

behozott születésnapi, névnapi kínálásra szánt édességre is 

(ÁNTSZ). Kivétel: kirándulások alkalmával kiegészítõ tízórai, az 

egész csoport számára vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcs, 

zöldség. 
 

- Az óvoda területén a gyerek egyéni etetése, nassoltatása otthonról  
hozott élelmiszerrel a többi gyerek elõtt (csokoládé, túrórudi, 

cukorka, banán) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását 

(öltözõ, folyosó) is zavarja. 
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- A szülõk kötelesek a gyermek étkezési díját havi rendszerességgel 

fizetni minden hónap 15-ig. 
 
 

A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

 

- Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! 

Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedõ,  
még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a gyerek biztonságos 

gyógyulása és a többi gyerek egészségének megõrzése érdekében 

nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónõ kötelessége a gyerek 

átvételének megtagadása. 
 

- Az óvónõknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a  
gyermeknek a nap folyamán! Kivéve allergia (pipa) és magas láz  
csillapítására szolgáló készítmények esetén. 

 
- Az oktatási év alatt (09. 01. - 06. 15.) betegség esetén a három 

napos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által 

elõírt szabály. 
 

 - Az óvónõ teendõje baleset vagy napközben megbetegedõ gyermek  
esetén:  A gyereket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport 

felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függõen, 

illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról gondoskodni kell 
(mentõ, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). 

  
 Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónõ megkezdi a láz 

csillapítását, majd értesíti a szülõt, hogy minél hamarabb vigye el a 

gyereket. Ezután a szülõ gondoskodik az orvos felkeresésérõl. Ilyen 
esetben a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. 

 
 Fertõzõ betegség (rubeóla, bárányhimlõ, skarlát, májgyulladás, tetû) 

esetén a szülõnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény 

pedig a bejelentést követõen jelez az ÁNTSZ felé, és fertõtlenítõ 

takarítást végez. 
 
 
Egyéb szabályozások: 

 

- Az óvoda egész területén tilos a dohányzás (az udvaron is). 
 

- A szülõk az illemhelyeket nem használhatják. A csoportszobákba,  
illetve az óvoda egyéb helyiségeibe tilos a bejárás. 
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- Gyermekükkel kapcsolatban információt csak a saját óvónõjüktõl 

vagy az óvodavezetõtõl kérjenek.  
 

- A gyereket óvodába érkezéskor a szülõk minden esetben 

személyesen adják át az óvónõnek, illetve a busszal bejárók a 

gépkocsivezetõnek. 
 

- A közoktatási törvény szabályai érvényesek az 5 évesnél idõsebb 

gyerekek esetén, akiknek kötelezõ az óvodai foglalkozásokon való 

részvétel. 
 

- Betegség esetén a szülõ köteles orvosi igazolást hozni, illetve 

tudomásul veszi, hogy ha az étkezést lemondják, csak a következõ 

naptól tudjuk figyelembe venni, illetve a következõ hónapban vissza-
fizetni. 

 
- A gyermekek otthonról behozott játékaikért, egyéb használati 

tárgyaikért elvesztés esetén vagy ha megrongálódik felelõsséget 

nem tudunk vállalni. 
 

- A speciális foglalkozásokon való részvétel: költségtérítéses pl. úszás, 

torna vagy nyelvi foglalkozás, ingyenes pl.: logopédiai ellátás, és 

fejlesztõ felzárkóztató foglalkozás. 
 
 

A szülõ jogai: 

 

- A szülõ joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán) 
A gyereket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek  
körzetében lakik, illetve ahol a szülõje dolgozik. A felvételrõl az 

óvoda vezetõje dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt 

óvoda csak helyhiány miatt utasítja vissza. A kötelezõ felvételt 

biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyerek felvételét az alábbi 

esetekben: 
 
 ha a gyerek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos  

helyzetû, 
 
 ha a gyermek a gyermek védelmérõl és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény 41. §-a szerint jogosult a napközbeni 

ellátás igénybevételére, 
 

 ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 
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- A szülõ joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény  
pedagógiai programját, intézményi minõségirányítási programját, 
szervezeti és mûködési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást 

kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a 

beiratkozáskor a szülõnek betekintés céljából át kell adni. 
 

- Joga, hogy saját gyermeke fejlõdésérõl, magaviseletérõl  
rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek 

neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 
 

- Az intézmény vezetõje és a pedagógus hozzájárulásával részt 

vegyen a foglalkozásokon. 
 

- Kezdeményezheti szülõi szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban 

tevékenyen közremûködhet. 
 

- Az óvodai szülõi szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki 
jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 

 
- Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelõtestületét és a 

fenntartót. A gyerek nagyobb csoportját érintõ bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet az óvoda vezetõjétõl, s az adott kérdés 

megtárgyalásakor, mint a szülõi szervezet képviselõje, tanácskozási 

joggal részt vehet a nevelõtestületi értekezleten. 
 
 

A szülõ kötelességei 

 

- A szülõ kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi,  
értelmi és erkölcsi fejlõdéséhez szükséges feltételekrõl. 

 
- Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását  

hátrányos helyzetû gyerek esetén hároméves kortól, rendezett 

körülmények között élõ gyerek esetén ötéves kortól. A gyerek a 

közoktatási törvény 24. § (3) pontja értelmében abban az évben, 
amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év elsõ napjától (09. 01.) 

óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai 

nevelésben kell részesülnie. 
 

A fenti esetekben a gyerek részére nem szûnhet meg az óvodai 

nevelés a szülõ bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása, 

vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülõ a gyermeket 

másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell 

kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzõjét. 
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- Kísérje figyelemmel gyermeke fejlõdését, és a tõle elvárható módon 
segítse a fejlõdés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való 
beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. 

 
- Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó  

pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a  
szükséges tájékoztatást adja meg. 

 
- Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és 

jogait. A pedagógus, valamint az õ munkáját segítõ alkalmazottak a 

nevelõi-oktatói munka, illetve a gyermekekkel összefüggõ 

tevékenysége során büntetõjogi védelem szempontjából  
közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. 

 
 

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása: 

 

- Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg  
tisztelni a felnõtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik 

egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek 

képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne 

durvasággal, erõszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen 

törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is 

ezeket az alapelveket erõsítsék gyermekeikben. 
 

Kérjük: 

 

 Ne tegyenek a gyerek elõtt indulatos, negatív megjegyzéseket  
mások gyermekére, annak származása, az óvodára, az ott 

dolgozó felnõttekre. 
 

 Ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha elõzõ nap az 

Önök gyermekét érte esetleg sérelem. 
 
 

Kapcsolattartás, együttmûködés lehetõségei a nevelõkkel: 

 

- A szülõknek lehetõségük van rá - és igényeljük is -, hogy az 
óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelõ 

fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elõ a közös 

gondokozást. 
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- Annak érdekében, hogy a gyermeket a nekik legmegfelelõbb  
módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együtt-
mûködésre, nyitottságra és õszinteségre. Komolyabb probléma, 

konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónõt, 

illetve az óvoda vezetõjét, és velük közösen próbálják megoldani a 

konkrét helyzetet. 
 

- Az együttmûködésre alkalmas fórumok: 
 

 szülõi értekezletek, évente négyszer, témák éves munkaterv  
szerint, 

 játszóházak, nyílt napok, közös rendezvények, 
 fogadóórák (vezetõi, óvónõi), 
 az óvónõvel való rövid, esetenkénti megbeszélések. 

 
- Kérjük a szülõket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magán- 

jellegû beszélgetésekre az óvónõt az óvodásokkal való foglalkozás 

közben hosszabb idõre ne vonják el a csoporttól, mert az 

elõidézheti a baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés-oktatás 

folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást 

csak a gyerek óvónõitõl, vagy az óvodavezetõtõl kérjenek. 
 

Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának,  

mosdójának, udvarának) szülõk általi használhatóságának rendje. 

 

ÁNTSZ- és HACCP elõírások, helyi szabályozással: 

 

A csoportszobák rendje:  a csoportszobát csak az óvoda dolgozói és 

az óvodások használhatják, cipõ váltással. Kivétel - nyílt rendezvények 

vagy óvodavezetõ engedélye. 
 

A gyermekmosdóba szintén utcai cipõben belépni nem szabad. 
 

A konyha használata:  csak a konyhai dolgozók tartózkodhatnak bent. 

Az óvoda többi dolgozója az átadó ablakon keresztül rendezheti 

teendõit. A gyermekeknek, szülõknek, idegeneknek a konyhán 

tartózkodni nem szabad. 
 

Az udvar rendje:   

 

- A gyermekek és szülõk az óvoda udvarát nyitvatartási idõben  
használhatják. Ezen túl az óvoda udvarán tartózkodni nem szabad. 
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Pedagógiai munka az óvodában: 

 

Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézménynek oly módon kell 

megszerveznie, hogy a szülõk és a fenntartó igényei szerint, a szakmai 

követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni. 
 
  - Helyi nevelési program 
  - Minõségirányítási program 
 
A nevelés nélküli munkanapok rendje: minden évben munkaterv szerint, 

szülõk értesítése eseménynaptárban, illetve hirdetõn keresztül. 
 
 
Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok: 

 

- Az óvoda kapuját mindig zárva kell tartani, mind a két zárral. 
 

- Ha idegen jelenik meg az intézményben az óvodavezetõhöz kell 
irányítani, akadályoztatása esetén az élelmezésvezetõhöz. 

 
- Idegenek, vendégek a nagyfolyosón, illetve az irodákba 

tartózkodhatnak. 
 

- A kihordásos étkezõk a konyha ablakán keresztül vehetik át 

ebédjüket. 
 

- A munkatársak hozzátartozóikat az irodákban fogadhatják. 
 

- Ügynökök, árusok csak a vezetõ engedélyével tartózkodhatnak, 

szorítkozva az óvoda beszerzéseire. 
 

- A csoportszobák biztonsági zárait mindig használni kell. 
 

- A nagyfolyosón és az óvoda udvarán óvodás gyermek egyedül nem 

tartózkodhat. 
 

- Vezetõi engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, 

tevékenységével, mûködésével kapcsolatos, illetve azzal 

összefüggõ reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda 

hirdetõjére. Kivétel a fenntartó politika mentes hirdetései, 

általános iskola gyermekekre, rendezvényekre vonatkozó 

hirdetményei. 
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Az óvoda hasznosítása egyéb célokra: 

 

A fenntartó engedély alapján, illetve rendezvényei helyszíneként az 

intézmény nyitvatartási idõn túl biztosítja - nem vállalkozási tevékeny-
ségben -, ellenszolgáltatás nélkül az épületet. Fontos, hogy az 

intézmény területén párt, politikai célú mozgalom nem mûködhet, 

továbbá míg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét, ilyen jellegû 

tevékenység nem folytatható. 
 
A dohányzás csak az erre kijelölt helyen, de csak a dolgozók számára 

lehet. Amúgy az intézmény teljes területén tilos! 
 
Tûz és Bombariadó a szabályzat szerint. 

 

Anyagi felelõsség kérdése: 

 

Az intézmény nem vállal felelõsséget az udvaron, a teraszon tárolt 

kerékpárokért, egyéb eszközökért. A gyermekek által behozott tárgyak 

rendje jelen házirend szabályai szerint. Minden más esetben a  
Kt. 70. § (3) érvényes. 
 
Nyilvánosságra hozatal szabályai: 

 

A Házirend 1 pld-át valamennyi szülõ megkapja az óvodai jogviszony 

keletkezésekor.  A Házirend módosítása esetén a szülõk az egységes 

szerkezetbe foglalt Házirendet a módosítást követõ 15 napon belül 

megkapják. A Házirend tartalmi szabályozásáról minden nevelési és 

elsõ szülõi értekezletén az intézményvezetõ tájékoztatja a szülõket. 
 
A Házirend 1 pld-a az intézmény hirdetõtábláján kifüggesztésre kerül. A 

Házirenddel kapcsolatban felmerülõ kérdésekrõl az intézményvezetõ, 

illetve a csoportban dolgozó óvodapedagógus ad felvilágosítást.  
 
 
Záradék: 

 

A Házirendet az intézmény nevelõtestülete, a szülõi közösség 

elfogadta. Az errõl készült jegyzõkönyvek a Házirend mellékletei. 
 
Serényfalva, 2004. december 23. 
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A Nevelõtestület a házirendet elfogadta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Szülõi Munkaközösség elfogadásra javasolja: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Képviselõ-testület jóváhagyta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


