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Don Bosco Nővérek Szent Család Óvoda
HÁZIRENDJE
I. BEVEZETŐ

Kedves Szülők!
Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák
végig, és a gyermekek érdekében, törekedjenek a benne foglaltak szíves betartására.
Szalézi Katolikus óvodánk 1996 óta fogadja a gyerekeket sokoldalú, szakképzett, elhivatott óvónők közreműködésével. 25-30 fős vegyes csoportokban, differenciáltan valósulnak meg a foglalkozások.
Intézményünkben a donbosco-i örökségnek köszönhetően, a szalézi szellemiségben történő nevelésre, a szeretetteljes befogadásra, a harmonikus, derűs, családias légkör ad teret, amelyben a gyermekek és felnőttek felszabadultan, jól érzik magukat. Lehetőség nyílik a gátlásos, nehezen oldódó gyermek számára is a
beilleszkedésre. A gyermekek teljes személyiségét átfogó nevelésre, képességeik
mélyebb kibontakoztatására, a család egészének bevonásával kerül sor. Az
evangélium szellemében, Don Bosco megelőző módszerének alkalmazásával, a
keresztény gondolkodásmód és viselkedési forma megalapozására, egymás önzetlen és kölcsönös megismerésére, megértésére törekszünk.
Gyermeknevelési módszerünk „titka” az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek
tiszteletében, egyéni fejleszthetőségében keresendő. Mindent megteszünk, hogy
a gyermek, érdeklődő, a világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje meg a keresztény értékeket, tudjon örülni, lelkesedni.
Célunk, hogy a szalézi sajátos lelkiségünk és pasztorális tevékenységünkön keresztül, a gyermek tapasztalja meg az apostoli szeretetet, amelynek forrása Jézus
Szíve és mintája Mária anyai gondoskodása. Az állandó „nevelői jelenlét,” a
meggyőzés és a szeretet erejével igyekszik ezt valóra váltani csoportjainkban,
családjainkban.
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II. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A Házirend jogszabályi háttere
- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
- A nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 08)
MKM rendelet
- 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
Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.
Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a Szülői Közösség.
Az intézmény:
 Neve: Don Bosco Nővérek Szent család Óvodája
 székhelye: 1028 Budapest, Templom u 7.
 Honlap: www.dbnovoda.hu,
 E-mail: dbnszentcsalad@gmail.com dbnebedlemondo@gmail.com
 Az Intézmény alapítója és fenntartója: Segítő Szűz Mária Leányai
Don Bosco Nővérek
 Az intézmény felügyeleti szerve: a Fenntartó.
 Óvodavezető: Vidáné Nagy Mária
 Képviselő- Nevelési vezető: Egyházy Katalin FMA
 Óvodavezető-helyettes: Locher Tiborné (Hajni néni)
A házirend hatálya: A Házirendben foglalt előírások betartása, betartatása mindannyiunk számára kötelező. A házirend a kihirdetés napján lép hatályba, amikor elhelyezésre kerül a (SZMSZ-ban), az intézményi dokumentumok nyilvánosságáról szóló részben meghatározott helyen. Ezzel egyidejűleg a korábbi Házirend hatályát veszti. A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.
Az óvoda törvényben meghatározott feladatai:
 Ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért;
 Az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért;
 Az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel;
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 Az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi, nevelő-oktató munkáját.
 Intézményes keretek között egészíti ki a családi nevelést.
A GYERMEK JOGAINAK ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA
Óvodánkban a nevelő munka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja,
a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Helyi Pedagógiai Program, és az
Éves Munkaterv alapján folyik. Miután az óvoda közfeladatot lát el, így a
működésével kapcsolatos alapdokumentumok a szülők számára nyilvánosak és mindenki számára elérhetőek. (Pedagógiai Program, SzMSz, Házirend, Éves Munkaterv). Ezen dokumentumok a honlapon, a kijelölt helyen,
valamint az irodában hozzáférhetőek.
A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok, felelősek a csoportjukba járó gyermekek jogainak érvényesüléséért a gyermek óvodába történő belépésétől, onnan
történő kilépéséig, tehát a teljes óvodában töltött időben. Munkájuk során, elősegítik a gyermeki jogok maradéktalan érvényre jutását. A munkájukat segítő
alkalmazottaktól, valamint gyakorlaton lévő főiskolai hallgatóktól is megkövetelik a gyermeki jogok érvényre jutását elősegítő magatartást.
Mely gyermeki jogokért vagyunk különösen felelősek?
1. a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák a gyermekeket. Óvodai életrendjét, pihenőidőt,
szabadidőt, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák
ki.
2. a gyermekek személyiségének és emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartásáért és védelméért.
3. a gyermekek fizikai és lelki erőszakkal szembeni védelme biztosításáért.
4. a gyermekek képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesítéséért.
5. a gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő, megkülönböztetett ellátásban részesítéséért, a pedagógiai szakszolgálathoz fordulás segítéséért. (Pl. Pedagógiai Szakszolgálat, logopédus, fejlesztő pedagógus
stb.)
6. a gyermek személyiségi jogai, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogának, önrendelkezési jogának, cselekvési szabadságának, családi élethez és magánélethez való jogának, óvoda általi
érvényre juttatásáért.
7. Felelősséget vállalunk azért, hogy a gyermek, családja anyagi helyzetétől
függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben, szociális támogatásban részesüljön.
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8. Felelősséget vállalunk azért, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben
és ellátásban részesüljön a gyermek.
A GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOK FELELŐSEK
továbbá:
o Csoportjukba járó gyermekek jogkövető magatartásra neveléséért, annak eredményességéért.
o A gyermeki kötelességek a teljes óvodai élet alatti teljesíttetéséért.
o Részt vegyen a szervezett és választott tevékenységekben.
o Óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
o Megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati
rendjét, az egyes területeken betartandó védő, óvó rendszabályokat.
o Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában
használt játékokat, eszközöket.
o Óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit.
o Az óvoda vezetője, pedagógusai, alkalmazottai, és óvodástársai, emberi
méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
o Nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását.
VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
Amelyeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk, amelyeket az óvodapedagógusoknak és a nevelőmunkát segítő alkalmazottaknak is, meg kell tartatniuk.
A gyermekek által betartandó védő, óvó előírások.
A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:
o étkezés utáni fogmosás, saját fogmosó felszereléssel;
o étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás;
o saját törölköző használata;
o a WC rendeltetésszerű használata,
o étkezéseknél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása;
o szomjúság csillapítására, nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve
ivóvíz fogyasztása;
o ebéd utáni pihenés, alvás;
o friss levegőn történő, mozgásban való aktív részvétel;
o cukrot és egyéb édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába, csak kivételes esetben, ha erre külön engedélyt kapott;
o a csoportszobába váltócipőben léphet be.
6

A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:
o a helyiségek és az udvar rendjének betartása;
o a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata;
o az orrnyílásba és szájba, idegen anyagokat nem vihet be;
o alvásidőben, csak az óvónő által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál,
o a csoportszobából csak engedéllyel, a pedagógus, dajka vagy a szülő felügyelete mellett léphet az engedélyezett helyiségbe;
o az udvaron tartózkodás során, csak a játszórészen tartózkodhat;
o az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az óvónőnek, és csak akkor, ha az óvodapedagógus a bejelentést
tudomásul vette;
o társát vagy társai játékát, nem zavarhatja;
o társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort, fenyegetést nem alkalmazhat.

SZÜLŐI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK AZ ÓVODÁBAN
A szülők jogai
o A szülő joga, a szabad óvodaválasztás.
o megismerje az óvoda nevelési programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirendet évkezdéskor, e-mail-ben kapják meg a családok. A házirend érdemi
változása esetén, a módosított házirendet is megkapják a szülők a csoportos óvodapedagógusokon keresztül. A házirenddel kapcsolatos kérdésekre, észrevételekre az óvodavezető fogadóideje alatt kaphatnak választ.
o gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres és érdemi tájékoztatást,
a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. (Fogadóórák, családlátogatások, - a törvényben foglaltak szerint - előre egyeztetett időpont
alapján.)
o a vezető engedélyével részt vegyen a délelőtti tevékenységeken (nyílt
nap).
o részt vegyen a Szülői Közösség tevékenységében, ahol gyermekcsoportonként, két szülő képviseli a szülőtársakat. (l.. SzMSz)
o figyelemmel kísérje a gyermeki jogok érvényesülését és a nevelőmunka
eredményességét.
o észrevételeiről tájékoztathatja az óvoda vezetőjét, a nevelőtestületet és a
Fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját (25%) érintő, bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a SzK képviselője, tanácskozási joggal, részt vehet a
nevelőtestületi értekezleten.
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A szülők kötelességei:
o A keresztény értékrend megtartásával segítse elő a hitre nevelés alapjainak formálását.
o tartsa tiszteletben a másik szülő, gyermek vallásszabadságát.
o biztosítsa gyermekének az óvodai nevelési keretben folyó, iskolai életmódra való felkészítő foglalkozásokon való részvételét;
o megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében;
o megtegyen minden tőle elvárhatót, gyermeke fejlődéséért;
o rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal;
o segítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
o a közösen elfogadott nevelési elveket betartva, működjön együtt az óvodával.
A szülők feladatai:
 Balesetvédelmi feladatok: Mind saját, mind mások gyermekének felügyelete a bejárati kapunál. Különösképpen a kapunyitó kód gyermekek elől
való elrejtése.
 a helyi egyházközség életébe való bekapcsolódás (vasárnapi szentmisén,
lelki napokon, egyházközségi ünnepeken, kirándulásokon és egyéb tevékenységekben való részvétel).
 ápolja a kapcsolatot a többi szülővel, missziós tevékenységével a közösséget próbálja erősíteni.
 Don Bosco „megelőző módszerét” megismerni, másokkal megismertetni,
ajánlani.
EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL
Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint
neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.
o Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen igyekezzenek megoldást találni.
o A gyermekek fejlődéséről és a napi életéről tájékoztatást, csak a vezetőtől
vagy az óvónőtől kérjenek. Lehetőség szerint, a gyermekek 8 óránál többet, ne tartózkodjanak az óvodában.
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o A szülőknek lehetőségük van rá – és mi igényeljük is –, hogy az óvodában
folyó pedagógiai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint társak,
a szülők aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk
megvalósítását.
Az együttműködés formái:
 szülői értekezletek (rendszeres, rendkívüli, összevont és csoportos);
 nyílt napok;
 fogadó órák, lehetőleg mindkét szülő részvételével, a gyermek nélkül (novemberben a nagycsoportos gyerekek szüleinek, márciusban a középső
csoportos gyerekek szüleinek, januárban kiscsoportosoknak, probléma
esetén, azonnal);
 „Szülők Akadémiája” előadássorozat
 családlátogatások (új gyerekek szüleinél, ill. indokolt esetben)
 közös programok, rendezvények előkészítése, lebonyolítása;
(kirándulás, játszódélután, ünnepélyek, hagyományok),
 az óvónővel vagy a vezetővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések,
előre egyeztetett időpontban;
 a faliújság közös használata is az információk átadását segítik;
 szülők szerepet vállalnak például a munkaanyagok, játékok megvételével
vagy önkéntes munkával az óvodai nevelés feltételeinek megteremtésében
is.
Kérjük, használják ki a fogadóóra adta lehetőségeket, mert így nyugodtabban,
összerendezettebben tudunk beszélni a problémákról, és a megoldandó feladatokról.
A fogadóórák, a családlátogatás időpontjai az óvónők beosztása alapján lesz
meghatározva (ha közbejön valami, kérjük, időben jelezzék, hogy másik szülővel cserélni tudjunk időpontot.)
Az összhangban működő nevelői közösség életéhez hozzájárul a szülők önkéntes együttműködése, amely ideális esetben hatékonyabbá teszi az óvodai munkát
és a közösség helyes irányban való formálódását is.
Gyermekek támogatása: A gyermekek egyéni rászorultsága alapján az óvodavezető a fenntartóval való egyeztetés után egyéb támogatást juttathat a családoknak (kirándulások, színházlátogatások, apróbb játékok, gyermekruhák stb.).
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III. RÉSZLETES SZABÁLYOK
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS ÉS EGYÉB TUDNIVALÓK
 A beiratkozási szándék a következő nevelési évre az aktuális év március 30ig a jelentkezési lap kitöltésével és személyes átadásával történik.
 Március-április folyamán, előzetes időpont egyeztetés után, lehetőség van
egy személyes beszélgetésre és ismerkedésre, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésére.
 A hivatalos beiratkozás a kerületi jegyzőt tájékoztatva történik. A pontos
időpontról a szülők tájékoztatást kapnak.
 A beiratkozás előtt, április végén, nyílt nap ad lehetőséget, óvodánk minél
alaposabb megismerésére.
 Beiratkozáshoz szükséges okmányok: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya, keresztlevél, egyházi ajánlás, valamint a gyermek egészségügyi kiskönyve.
 A beiratkozások után, postai úton és - kérésre - e-mailben is, „Határozatban”
értesülnek a szülők a felvétel eredményéről. Sikeres felvétel esetén, a nevelési év kezdetén (szeptember 1.) a gyermeknek óvodai jogviszonya létrejön,
mellyel egy időben a gyermek, oktatási azonosítószámot kap.
 Az óvodába lépés elsődleges feltétele, hogy a gyermek, ágy- és szobatiszta
legyen.
Egyéb tudnivalók:
 Az óvodai nevelés szakasza abban az évben kezdődik, amelyben a gyermek
augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti,- amennyiben testi és szellemi
szintje alapján óvodaéretté vált (Gyvt.) 42.§ (1) - és tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a hatodik életévét betölti.
 „A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” (Nkt.) 8. § (2) bekezdés)
 Ha a gyermek betöltötte az adott év augusztus 31. napjáig a hatodik életévét,
a szülő kérésére, a gyermek további óvodai nevelésben vehet részt, az óvónők és az óvoda vezetőjének egyetértésével. Amennyiben a szülő nem ért
egyet az óvodai szakvéleménnyel, a pedagógiai szakszolgálatnál iskolaérettségi vizsgálatot kezdeményezhet.
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 Ha a gyermek az adott év augusztus 31. napjáig betölti a hetedik életévét, a
pedagógiai szakszolgálat (szakértői és rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján, maradhat az óvodában.
 A gyermek az ötödik évének betöltésétől kezdve, óvodai nevelés keretében
folyó, képesség és készség fejlesztő foglalkozáson köteles részt venni.
AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZŰNIK:
 ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad.
 ha a szülő más óvodába íratja.
 ha a nevelési időszak utolsó évében, felvették az iskolába.
 ha a szülő vagy a gyermek sorozatosan nem tartja tiszteletben az óvoda
szabályait, nem akar együttműködni az óvodával.
 ha a gyermeket nem vették fel az iskolába annak a nevelési évnek az utolsó
napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti.
 ha a jogszabályban meghatározottnál, igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról.
AZ ÓVODÁBA JÁRÁSI KÖTELEZETTSÉG
Az adott évben, melyben a gyermek augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti,
ill. testi és szellemi fejlettségi szintje alapján óvodaéretté vált (napközben biztonsággal szobatisztává vált stb.), óvodakötelessé válik. A nevelési év kezdő
napjától, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Ennek elmulasztása esetén, a vezető köteles az illetékes jegyzőt tájékoztatni a gyermek távolmaradásáról.
Amennyiben (szeptember – május) a szülő három napnál hosszabb ideig (üdülés
stb.) nem kívánja az óvodát igénybe venni, az intézmény vezetőjétől kell engedélyt kérni (a gyermek óvodai férőhelyének fenntartása érdekében).
A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések:
 Az egészséges gyermek hiányzását az óvoda vezetője engedélyezheti
 A gyermek hiányzását előre be kell jelenteni a csoportos óvodapedagógusnak. Ha ez nem lehetséges, akkor a hiányzás első napján, személyesen vagy
az intézményi telefonon vagy e-mail-en kell jelezni (ld. Étkezéslemondásának szabályai bekezdésben). Jelezni kell továbbá a hiányzás várható időtartamát is.
 Ha a hiányzást a szülő előre nem jelentette be, illetve ha a gyermek beteg
volt, igazolni kell. Ellenkező estben, igazolatlannak kell tekinteni, és 10 napon túl a helyi jegyzőnek kell jelenteni.
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 Betegség miatti hiányzás esetén, a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába, tehát a betegség utáni első napon az igazolást is hozni kell.

NAPIREND
Időpont
1 óra

1 óra
¾ óra
1 ½ óra
½ óra
1 óra

Tevékenység
Folyamatos reggeliztetés
játék, készségfejlesztés a csoportszobában, délelőtti foglalkozás (Hitre nevelés, Verselés, mesélés, anyanyelvi nevelés, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc, Mozgás,
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, Környező világ
tevékeny megismerése, Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése), délutáni foglalkozás
játék a szabadban
ebéd
délutáni alvás vagy csendes pihenő
uzsonna
ügyelet reggel és este (1/2-1/2 óra)

Első csoport

Második csoport

7.00 - 7.30

7.00 - 7.30

7.30. – 9.15.

7.30. – 9.15.

Mozgás:
8.00. – 8. 40.

Mozgás:
8. 00. – 8. 40.

8.15. – 9.00.
9.00. –

8.15. – 9.00.
9.00. –

4 óra

Napirend
Gyermekek folyamatos fogadása az ügyeletes csoportban,
játék.
Gyermekek fogadása saját csoportban,
játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység a
csoportszobában, vagy a szabadban.
Gondozási feladatok: tisztálkodás.
Folyamatos reggeliztetés a csoportszobában
Mindennapos frissítő mozgás
Reggeli áhítat
Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc,
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése. A környező világ tevékeny
megismerése, Mozgás
Teremrendezés, rendrakás. Gyümölcsevés, ivás
Gondozási feladatok: tisztálkodás, öltözködés
Nagycsoportosok játékos fejlesztése

11. 40. – 12. 00.
12.00 - 12.40

11.55. - 12.15.
12.15 – 12.55.

12.40 - 13.10

12.55. - 13.25.

13.10 - 14.40

13.25. – 14.55.

Játék a szabad levegőn
Gondozási feladatok: öltözködés, tisztálkodás
Ebéd
Gondozási feladatok: tisztálkodás. fogmosás, öltözködés,
készülődés a pihenéshez, mese
Pihenés, egyéni szükségletnek megfelelően.
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Heti 1-szer fejlesztés a nagyoknak
14.40 - 15.00

14.55 - 15.15

15.00 - 15.20

15.15 - 15.35

15.20 - 16.30

15.35 – 16.30

16.30 - 17.00

16.30 - 17.00

Gondozási feladatok: tisztálkodás, öltözködés, teremrendezés.
Uzsonna
Gondozási feladatok: tisztálkodás.
Játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők
érkezéséig.
Jó idő esetén udvari játék.
Összevont csoport az ügyeletes csoportban, játék.

AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA
Az óvoda nyitvatartási ideje, szülők kérése alapján:
Hétfő – Péntek: reggel 7.00 órától – délután 17.00-ig.
Ügyeleti idő: 7.00-7.30; 16.30-17.00.
Kérjük, szíveskedjenek az ügyeleti idő pontos betartásával, az óvoda dolgozóinak munkaidejét is, tiszteletben tartani.
Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma, egy nevelési évben, 6 nap
lehet, melynek időpontjáról a szülők, legalább hét nappal korábban értesülnek.
Az óvoda nyári zárva tartásáról, legkésőbb február 15-ig a szülőket az intézmény tájékoztatja.
A gyermekek hazavitele, du. 12.30 -13.15 között, ill. 15.00 órától történhet. A
gyermeket az óvodából a szülőn kívül, más felnőttnek, csak a szülők írásbeli
nyilatkozata alapján tudjuk kiadni. Elvált szülők esetén, bíróság által hozott,
jogerős határozatnak megfelelően járunk el (ill. a gyermek ideiglenes hatályú
elhelyezéséről szóló határozat alapján).
Kérjük a kedves szülőket, hogy nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében, legkésőbb 8.30 óráig hozzák be a gyermekeiket. A később érkező gyerekek
kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe úgy, hogy a megkezdett foglalkozást ne
zavarják meg.
A gyermek átvétele után a szülő vállal érte felelősséget, akkor is, ha még az
óvoda területén tartózkodnak.
Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban – az óvodai élet zavartalansága érdekében – kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, illetve szülők. Igyekszünk közös
családi eseményeknek teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel
látunk. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van,
hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa.
A napi foglalkozás az ebéd idejéig, majd uzsonnától hazamenetelig tart.
A foglalkozások idején, illetve pihenő időben, ne zavarjuk az óvodásokat.
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ÉTKEZÉS
Étkezések időpontja:

Folyamatos
reggeli
Ebéd
Uzsonna

1. csoport
8.15 - 9.00

2. csoport
8.15. – 9.00

12.00 – 12.40
15.00 – 15.20

12.15 – 12.55
15.15 - 15.35

Konkrét programok módosíthatják a fenti étkezési időpontokat, pl. kirándulások.
Étkezéssel kapcsolatos szabályok
Az öltözőben étkezni tilos! Kérjük a kedves szülőket, ne adjanak csokoládét,
rágógumit, stb. gyermeküknek elváláskor vagy érkezéskor.
Az intézmény a Villerd Kft-től vásárolja az élelmet. Az élelmiszerekből elrakott
ételminta 48 órán át, hűtőszekrényben van tárolva.
Névnap megünneplésére kérjük, gyümölcsöt hozzanak be, a csoportos óvónőkkel egyeztetett napon.
A gyermekétkeztetés szabályai szerint, a normatíva kedvezményre az alábbiak
szerint válik jogosulttá a gyermek, amennyiben:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
 Az ingyenes óvodai gyermekétkeztetésre való jogosultságról a szülőknek
nyilatkozniuk kell.
 A térítési díjak alakulásáról év elején, illetve változáskor kapnak tájékoztatást a szülők.
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 Az étkezési díjakat az óvodatitkár havonta kiszámlázza, legkésőbb minden hónap 10-ig. Kérjük, nagyon pontosan tartsák be a fizetési határidőket.

AZ ÉTKEZÉSEK LEMONDÁSÁNAK SZABÁLYAI
 Hiányzáskor az étkezés lemondása a kijelölt füzetben (csak az ide bejelölt
lemondásokat tudjuk figyelembe venni), telefonon, vagy e-mail-ben
(dbnebedlemondo@gmail.com) történik, 9.00 óráig. Ez a lemondás következő naptól érvényes. A 9.00 óra utáni lemondás, egy nappal később
lép életbe. A lemondott étkezés díját a következő havi befizetésnél jóváírjuk.
 A szülők felelőssége, hogy jelezzék az óvoda felé, gyermekük ételérzékenységét (pl. liszt-, tej-, stb.- allergia, cukorbetegség). Ilyen esetben orvosi igazolást kérünk, és mindenkivel egyénileg egyeztetünk.
 Abban az esetben, ha betegség, vagy speciális diéta miatt nem biztosítható
a gyermek óvodai közétkeztetése – melyet szakorvos igazol – egyéni, előzetes megbeszélés után történik a gyermek étkeztetése. Az otthonról hozott ételt az ÁNTSZ szabályai szerint fogadjuk.
Az óvoda konyhájában csak a konyhai személyzet tartózkodhat.
Az óvoda étkezőjébe szülők és külső személyek nem léphetnek be.

AZ ÓVODÁBA BEHOZHATÓ FELSZERELÉS
Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz és a gyermekek optimális fejlődéséhez
az eszközöket, így csak a gyermek személyes holmijára van szükség:
o váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző lábbeli, lehetőleg szandál);
o udvari játékhoz, összepiszkolható ruha, cipő; egy-két váltás alsónemű;
o tornához kényelmes ruha (rövidnadrág, rövid ujjú póló, esetleg tornadressz, torna-zokni, tornacipő).
o pihenéshez pizsama, párna, amennyiben szükséges (kisméretű);
Az óvodába érkező gyermekek értéktárgyakat ne hozzanak magukkal, illetve
azokat ne viseljék, megőrzésükre az óvoda nem vállalkozhat. Az otthonról – pihenés idejére - hozott játékokat hagyják a folyosón a zsákjukban, ill. az óvónő
által kijelölt helyen.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a fenti előírások megsértése esetén, az intézmény a bekövetkezett károkért, csak szándékos károkozás esetén felel.
15

A GYERMEKEK ÖLTÖZÉKE
Az óvodai játszóruha kényelmes, praktikus, könnyen kezelhető legyen, és a
gyermek mozgását ne akadályozza.
A játszóruha tisztán tartásáról a szülő gondoskodik.
A gyermek ruhadarabjait, cipőjét kérjük jellel ellátni.
Az ünnepi ruha (fehér ing/blúz, sötét szoknya/nadrág) szükségességéről időben
tájékoztatást adunk.
Kérjük a szülőket, hogy gyermekük ruházata, megjelenése (ékszer, festék, testmatrica… nélkül), óvodánk szellemiségével megegyező legyen.
A GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK
A védőnő, rendszeresen ellenőrzi a gyermekeket.
Gyermekorvos: Dr. Axmann Edit
(Községház u-i rendelő, 376 – 5372)
Védőnő: Jakus Péterné, Ágota
Fogorvos: Dr. Pataki Huba (225-0950)
o Óvodai közösségbe csak egészséges gyermek jöhet! Még orvosságot szedő, lábadozó gyermekek, nem jöhetnek óvodába.
o Az óvodába felvett gyermekek orvosi igazolással jöhetnek az első napon.
Az orvosi üzenő füzetbe a háziorvos nevét, címét, telefonszámát és a
gyermek TAJ- számát kérjük feltüntetni, és azt is, ha a gyermek valamire
allergiás.
o Kérjük, hogy fertőző megbetegedésről, azonnal értesítsék az óvodát.
o Gyógyszert a szülő az óvodapedagógusnak nem adhat át gyermeke
gyógykezelésére. Ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel, és azt
feltétlen szükséges az óvodai időben beadni a gyermeknek, abban az esetben az óvoda orvosa, a szülő, az óvodapedagógus, a szakorvos konzultációja után, kerülhet sor - a megbeszélteknek megfelelően - a gyógyszer
óvodában történő beadására. Erről írásos feljegyzés készül, az óvodavezető és az érintettek között.
Távolmaradás igazolása
Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távolmaradását szíveskedjenek
bejelenteni, ill. igazolni.
Beteg gyermek - az orvos által meghatározott időszakban - nem látogathatja az óvodát.
Azt, hogy a gyermek egészséges, és ismét látogathatja a nevelési16

oktatási intézményt, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is. Az
igazolás elmaradása esetén, a pedagógus nem fogadhatja a gyermeket, a többi kisgyermek egészségének védelme érdekében.
Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, abban az
esetben, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül, értesíti a gyermek szüleit. Kérjük, hogy elérhetőségük változását, mindig jelentsék be az óvodapedagógusnak.
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
- a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek/vezetőnek, hogy gyermekét nem viszi 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 igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása
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 hiányzik igazolatlanul, az óvoda vezetője – a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.
(XII. 23.) Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a
gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt 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, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
A szülő írásos engedélye alapján a gyermekek év elején a Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat tagintézménye által szervezett szűrővizsgálatokon vesznek részt.
Szükség esetén logopédus, fejlesztő pedagógus, óvodapszichológus a II. Kerületi
Pedagógiai Szakszolgálatban, illetve kihelyezett intézményben foglalkozik a
gyermekekkel.
Óvodánkban TSMT tornára is lehetőség van, melyre az óvónők javaslata alapján
a szülőkkel való egyeztetés után, kerülhet sor.
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A szülő írásos engedélyével a gyermekek, kiránduláson vehetnek részt az óvodán kívül. Ezekről az alkalmakról, előzőleg tájékoztatást kapnak a szülők.
VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
A vagyonvédelem, és saját gyermekük testi épségének védelme miatt, mindenki
csak a használati előírásnak megfelelően használhatja az intézmény eszközeit,
felszerelési tárgyait. Mindenki köteles óvni az óvoda berendezési tárgyait.
Az óvoda dolgozói kötelesek a gyermekekkel megismertetni az alapvető balesetvédelmi szabályokat. Ha rongálás, káresemény történik, vagy veszélyes helyzet, körülmény tapasztalható, azonnal jelenteni kell a vezetőnek, illetve a közelben lévő óvónőnek.
A szándékos károkozás esetén a szülő köteles a gyermeke által okozott kárt
megtéríteni. A kártérítés mértékét az óvoda vezetője állapítja meg.
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Záró rendelkezés
A Házirend módosítása
A házirend módosítására akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be,
vagy ha a szülők, képviselőik útján javaslatot tesznek, s ezt a nevelőtestület elfogadja, ill. a
nevelőtestület erre javaslatot tesz.
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