ÓVODAI HÁZIREND
Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott " Házirendet "
figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne
foglaltak betartására!
Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, kiegyensúlyozott légkört biztosítson a
gyerekek számára és minden óvodahasználó jól érezze magát az intézményben.
Intézmény elérhetősége: 30/7189693 email: ovoda@jaszszentlaszlo.hu
1. Az óvodai nevelési év: 09.0l - től - 08.31.- ig tart.
Szervezett tanulási időszak: 09. 01 – 05. 31
Nyári élet: 06. 01 – 08. 31 / a dolgozó szülők gyermekeit várjuk
elsősorban!!/
2. Nyitva tartási idő: hétfőtől - péntekig 3/4 7 - l7 óráig tart. Csoport
összevonás, ügyelet reggel 3/4 7 – 7.30 óráig, délután 16 - 17 óráig van
mindennap.
3. Szünetek rendje:
 Ősz és tavaszi szünetek előtt felmérést végzünk az igényt illetően, ha 10 főt
nem éri el az igénylők száma akkor zárva tartunk, 10 fő feletti igény esetén
létszámtól függően szervezzük a nevelést.
 Téli szünetben takarékossági okok miatt zárva tartunk.
 Nyáron a takarítási, karbantartási munkálatok miatt, három vagy négy hétre
az óvoda zárva tart.
 Nevelésnélküli munkanapok számát a hatályos törvényi rendelkezések
szerint határozzuk meg, erről szülő értekezleten, valamint 7 nappal korábban
értesítjük a szülőt.
4. Óvodai elhelyezés keletkezése, megszűnése:
 Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.
 A jelentkezés helyét, idejét a Község és az óvoda honlapján és hirdetőtábláin
tesszük közzé.
 Az a gyermek, aki az adott év, augusztus 31. napjáig, a 3. életévét betölti,
azt fel kell venni, aki szept. 01 után tölti be a 3. életévét, az férőhely
függvényében felvehető.
 Az óvodaköteles gyermek, aki halmozottan hátrányos helyzetű napi 6 órában
óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
 óvodába a 3. életévét betöltött gyermek vehető fel. Alapvető feltétel a
szobatisztaság.
 Az óvodába újonnan felvett gyermekektől 30 napnál nem régebbi orvosi
igazolás kell, mely tanúsítja, hogy egészséges a gyermek.
 Elsősorban a körzetbe tartozó / Jászszentlászló, Móricgáton/ lakó
gyermekeket vesszünk fel.
 iskolai életmódra felkészítő foglalkozásra minden 5. életévét betöltött
gyermeknek kötelező járni minimum napi 4 órát

 felkészítő foglalkozásokról egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet
indokolatlanul nem hiányozhat a gyermek. Hosszabb távollétet csak a helyi
jegyző, vagy intézményvezetője engedélyezheti.
 A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a
7. Életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a 7. Életévét betölti
akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha aug. 31 után született, és a
nevelési tanácsadó vagy szakértői bizottság javasolja, vagy az óvoda vezető a
gyermek fejlettségét illetően úgy dönt, hogy még 1 nevelési évig maradjon az
óvodában.
Óvodai jogviszony, elhelyezés megszűnése
 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,
 A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a
gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.
5. A távolmaradás kérésének, elbírálása, engedélyezése és igazolása
 Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az
óvodát.
 Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a
többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül
értesíti a gyermek szüleit. Kérjük, hogy elérhetőségük változását mindig
pontosan jelentsék be a pedagógusnak.
 Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a
betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is. Ennek
elmaradása esetén a pedagógus nem veheti be a gyermeket, a többi
kisgyermek egészségének védelme érdekében. Ennek megvalósulását az
óvónőknek a felvételi és hiányzási naplóban dokumentálni szükséges
 A hiányzás igazolásának dokumentumait az óvoda fenntartója tanügyigazgatási ellenőrzés keretében vizsgálja.
 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia
kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
 a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az
óvodába,
 a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
 a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.

 Az öt éves gyermek három napon túli távolmaradását csak az óvodavezető
engedélyezheti.
 Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda
vezetőjénél.
Az igazolatlan mulasztás következményei
 Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.
 Ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési
évben tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a 20/2012 EMMI
rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti az illetékes Járási
Kormányhivatalt.
 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,
 a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában
kell tartózkodnia,
 az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a
mulasztás következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően – a
jegyző által meghatározott időpontban – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a
napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az
óvodából mulasztott, feltéve, hogy a január–június, illetve a július–december
időszakokban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai
nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a mulasztott napok
száma nem érte el a fenti mértéket,
 értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.
6. Egészségügyi szabályok: Az orvos által betegnek nyilvánított, vagy
fejtetűvel fertőzött gyermek nem látogathatja az óvodát.
 Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az
intézmény felé, az pedig jelenti az ÁNTSZ – nek.
 Az óvodában gyermeket nem gyógykezelünk és nem gyógyszerezünk
 A gyermek ha az intézményben betegszik meg az óvónő értesíti a szülőt,
hogy az minél előbb gondoskodjon orvos felkeresésről.
 Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a
gyógyult gyermeket. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia szükséges, hogy a
gyermek hány napot mettől-meddig volt beteg.
7. Étkezés az óvodában:
 a gyermekek háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, de
lehetőséget biztosít a félnapos ellátásra is
 A család anyagi, vagy a gyermek betegségétől függően a gyermek ingyenes
vagy kedvezményes étkeztetésben részesülhet, attól függően, hogy milyen
kedvezményre jogosult, a 3 gyermekes családok 50%, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 100% térítési díj kedvezményre
jogosultak

 Az étkezési térítési díj megállapítása a mindenkori érvényben lévő helyi
Képviselő Testület által hozott rendelet alapján történik
 A térítési díjat minden hónap 15. - ig kell befizetni az Élelmezési Konyhán.
Az időpontot közzé teszik a Konyha facebook oldalán. Az étkezés lemondása
is itt történik reggel 9 óráig. Tel. 30/7189698
 Az ételallergiás gyermekek étkeztetését is felvállaljuk, egyéb étkezéssel
kapcsolatos betegségek esetén a szülőtől segítséget várunk.
8. Gyermekek ruházata: a kényelem, praktikusság, tisztaság jellemezze
 A gyermek ruházatát jellel, névvel kell ellátni, hogy a gyermek megismerje
 Váltócipő használata minden gyermeknek, csoportban tartózkodónak kötelező
 A torna felszerelést / fehér póló, fehér bokazokni, torna cipő, rövid nadrág /
jellel ellátott zsákban kérjük tárolni.
 Ünneplő ruha használata: Télapó, Karácsony, Márc 15, Anyák napja, Évzárón
kötelező.
 Az óvodában biztosított népi ruhákban ünnepelnek a Szüreti bálon,
Húsvétkor, Pünkösdkor, Dömötör napon, stb
9. Gyermek jogai: A nevelési – oktatási intézményünkben biztonságban,
egészséges környezetben neveljék, fejlesszék a gyermeket.
 Óvodai napirendjét életkorának megfelelően szervezzük, alakítjuk,
életkorának megfelelően vegyen részt az általa használt játékok, eszközök
rendben tartásában
 A gyermek érdeklődésének, képességének megfelelő nevelésbe részesüljön
 Vallási, etnikai, világnézeti önazonosságát tiszteletben kell tartani.
 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűek óvodai felvétele nem
utasítható el, megfelelő felkészítést kell biztosítani intézménynek.
 Az intézményben a Gyermek és ifjúságvédelmi felelős, valamint az
intézmény vezető segít a családoknak az esélyegyenlőség biztosításában /
óvodáztatási támogatás stb/
10. Szülő jogai : Megismerje az intézmény Pedagógiai Programját, SZMSZ – t,
Házirendjét. A Házirend egy példányát beiratkozáskor megkapják a szülők.
 A saját gyermeke fejlődéséről magaviseletéről tájékoztatást kapjon,
segítséget, tanácsot a gyermeke neveléséhez, A szülő gyermeke fejlettségéről
bármikor, beiskolázása előtt 3 hónappal, és beiskolázást követően 6 hónapon
belül „ Tájékoztatót” kérhet gyermekéről, amely tartalmazza a gyermek, testi,
érzelmi és értelmi fejlettségét.
 Nyílt napok, fogadóórák lehetőségét kihasználja, ezek időpontjáról
tájékoztatást kapnak az óvónőktől
 A SZSZ, Óvodaszék munkájában tevékenyen részt vegyen, közreműködjön,
képviselheti a szülők, gyermekek érdekeit.
11. Szülő kötelessége:

 Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez
szükséges feltételekről, járuljon hozzá, hogy gyermeke megfelelő időre
iskolakészült állapota kialakuljon
 Rendszeres kapcsolatot tartson / fogadó óra, nyílt nap, szülő értekezlet stb/ a
gyermekével foglalkozó pedagógussal
 Tartsa tiszteletbe az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait
12. Egyéb szabályok:
 A gyermeket legkésőbb reggel ½ 9 óráig szíveskedjenek behozni, délután
17- óráig szíveskedjenek elvinni! Kérjük szépen ennek a betartását.
 Beteg gyermeket jelzés után minél hamarabb haza kell vinni a szülőnek.
 A gyermekek az óvodába kísérettel érkezhetnek és távozhatnak. 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 szülők válása, különélése esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági
határozatban foglaltak szerint köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat
hiányában az óvoda köteles mindkét szülő számára a szülői jogoknak
megfelelően eljárni.
 Felelősséget csak a személyesen átadott gyermekért tudunk vállalni. A
hazavitelkor köszönéssel jelezzenek az óvodapedagógusnak.
 Délután, vagy délben, amikor átveszi a szülő a gyermeket, ha az óvoda
területén maradnak bármi baleset vagy baj esetén a szülőt terheli a felelősség
 Akik dél időben viszik el a gyermeküket, ½ 13 – óráig nem zavarhatják a
gyermekek ebédeltetését, szíveskedjenek a pagoda alatt várakozni. Aki
előbb kívánja elvinni, akkor az ebédeltetés megkezdése előtt tegye meg az
elvitelt.
 A gyermekek részére az óvoda biztosít ágyneműt, amelyet minden hónap
utolsó péntekjén hazaküldünk, amelynek tisztítását, vasalását a szülő végzi és
hétfőn reggel biztosítja gyermeke számára a tisztított ágyneműt.
 A naponta busszal érkező gyermekek szülei nyilatkozatukkal vállalják a
felelősséget az utaztatás kockázatáért, s hogy egyedül érkezik a gyermek.
 alkalmi utaztatásban résztvevő gyermekek szüleinek is nyilatkozattal
vállalják a felelősséget az utaztatás kockázatáért.
 Írásos nyilatkozatot kell adni a szülőnek, ha nem ő viszi el a gyermeket az
óvodából.
 A szülők közötti konfliktus esetén bírósági végzéssel kell igazolni, ha
valamelyik szülő nem jogosult a gyermek elvitelére
 Gyermek kerékpárokat a tárolóba szíveskedjenek elhelyezni szülői
felügyelettel
 A kapun belül csak tolni szabad a kerékpárt gyermeknek, felnőttnek egyaránt
 Baleset elkerülése érdekében a kapun kívül szíveskedjenek hagyni a
kerékpárt

 Baleset és tragédia elkerülése érdekében a kapun és ajtókon a felszerelt reteszt
szíveskedjenek behúzni!!!
 Az óvónőt beszélgetéssel ne zavarják a munkájában
 A gyermekről tájékoztatást az óvónője, vagy az óvodavezetője adhat
 Óvodába járó gyermeket arra neveljük, hogy tanulják meg tiszteletben tartani
egymást, a felnőtteket. Kérjük, ezen törekvésünket segítsék a szülők is ne
tegyenek indulatos megjegyzéseket mások gyerekeire és az óvodában dolgozó
felnőttekre
 Ne biztassák a gyermeket verekedésre, esetleges ellenállásra gyermekkel,
felnőttel szemben
 A gyermekek érdekében nyitottságot, együttműködést, őszinteséget nyújtunk
és várunk a szülőktől
 Kérem, kulturált magatartással segítsék a gyermekek személyiségének pozitív
alakulását szülők, dolgozók egyaránt.
Jászszentlászló, 2019. 08. 28
Intézményvezető
Csúri Ferencné

