HÁZIREND

Az óvoda hivatalos adatai: Tóalmás Mesevár Óvoda
Tóalmás, József Attila u. 8-10
Email cím: mesevarovoda@toalmas.hu
Telefon:06 29 426-365
Az óvodavezető neve: Keresztesi Magdolna
A házirend hatálya kiterjed: A Mesevár Óvoda dolgozóira,
A Mesevár Óvodába járó gyermekekre
A Mesevár Óvodába járó gyermekek szüleire,
és mindenkire, aki az intézményt látogatja.
A házirendben szabályozandó kérdéseket a közoktatásról szóló törvény, valamint
a 11/1994.(vi.8.) MKM rendelet és 20/2012.(VIII.31.) EMMI. rendelet határozzák
meg.
Az óvodai házirend célja
Azoknak a szabályoknak a közzététele, amelyek mindenek előtt a gyermekek
érdekében az óvodában a derűs, nyugodt légkört, az óvodai nevelési feladatok
zavartalan ellátását, továbbá az óvoda és a család együttműködését biztosítják. Ezek
megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő
együttműködése és a házirend betartása. Minden olyan lényeges információt itt adunk
meg, mely szükséges az óvodai élethez. Házirendünkben foglaltak megtartása a
gyermekek, a szülők, az itt dolgozók érdekeit egyaránt szolgálja. Biztonságot,
kapaszkodót ad az óvodába lépés pillanatától a mindenkit érintő jogok és
kötelezettségek rendszerében, s egyben alapja annak, hogy harmonikus, nyugodt,
toleráns, partneri viszonyban gondoskodhassunk a ránk bízott kisgyermekekről.
A nevelési év rendje
A nevelési év szeptember 1-étől augusztus 31-ig tart. Június 1-én kezdődik a nyári
időszak, amikor a csoportok összevontan is működnek.
Az óvoda a nevelési év folyamán három, de legfeljebb öt alkalommal nevelés nélküli
munkanapot szervez, amikor a dolgozók értekezleten, vagy továbbképzésen vesznek
részt. Ezekről a napokról legalább hét munkanappal megelőzően az óvoda értesíti a
szülőket a csoportok faliújságján és lehetőség szerint szóban.
Az óvoda nyitvatartási rendje
Az óvoda hétköznap, hétfőtől péntekig naponta 7-17 óráig tart nyitva. Ez idő alatt
óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Reggel 7-tól 8.00-ig a gyülekezés
összevontan, az óvoda hirdetményében megjelölt csoportban van.
Az ünnepek miatt a munkarendben bekövetkezett változásokról legalább hét nappal
előbb értesítést kapnak a szülők a folyosón elhelyezett hirdetményeken.
Óvodánk egész évben nyitva tart, kivéve az alábbi időszakokat:
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Téli zárás ideje: Két ünnep között
Nyári zárás ideje: Fenntartó engedélyével 6 hét. (nagytakarítás, felújítás,
szabadságolás), melynek idejéről a szülőket minden év február 15.-ig értesítjük, a
szülők számára rendszeresített faliújságra történő kiírással.
Az óvodai felvétel, átvétel rendje
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek 3. életévük betöltésétől
az iskolára való alkalmasság eléréséig, maximum 7éves korukig vehetik igénybe az
óvodát.
Az óvodába a gyermekek előjegyzés / beiratkozás alapján kerülnek. A gyermekek
előjegyzése minden év májusában történik helyi újságban megjelent hirdetmény
szerint. A gyermekek óvodába járása beszoktatásukkal kezdődik, melynek módja a
csoportvezető óvodapedagógus és a szülők megbeszélése alapján történik a gyermekek
fejlettségének megfelelően, és a gyermekek érdekeinek figyelembe vételével.
Az óvodai felvétel folyamatos. Az újonnan felvett gyermek attól a naptól kezdhet
óvodába járni, amikor betöltötte a harmadik életévét,/szobatiszta/ vagy - ha idősebb
korban kezdi az óvodába járást - a nevelési év kezdő napjától, szeptember 1-től. Az
óvodalátogatás megkezdéséhez orvosi igazolás szükséges.
Az óvoda felvételi körzete Tóalmás község közigazgatási területe. Az óvoda köteles
felvenni a nevelési év kezdetétől azokat a felvételi körzetben lakó gyermekeket, akik a
tárgyévben betöltik ötödik életévüket, vagy akik gyámügyi védelem alatt állnak.
Az óvoda az újonnan beköltöző, óvodába járásra kötelezett gyermekeket felveszi /
átveszi.
A beíratáshoz szükséges okmányok:
A gyermek születési anya könyve, TAJ száma, lakcímkártyája.
Óvodánkban megszűnik az elhelyezés, ha a gyermeket:
- iskolába felvették
- másik óvoda átvette, az átvétel napján
- annak a nevelési évnek az utolsó napján, amikor iskolába lép
- a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad.
A gyermekek óvodai életrendje
A gyermekek érdekében az óvodába érkezés reggel 7 – 9.00 óra között történik. Az
ettől eltérő érkezésről és hazavitelről a szülő előzetesen tájékoztassa az
óvodapedagógust. Az óvodába érkező gyermeket minden esetben a kísérő szülő,
hozzátartozó a csoportszoba ajtajában adja át az óvó nőnek. A gyermekek számára a
reggelizés 8.30 – 9.30 között folyamatos.
A gyermekek kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek életkoruktól és
fejlettségüktől függően, a csoportvezető óvodapedagógusok döntése alapján. Naponta
hallgatnak mesét, tornáznak, rajzolnak, vagy festenek, hetente legalább egyszer
énekelnek, kapnak természeti és társadalmi környezetükkel kapcsolatos és
matematikai ismereteket. A logopédiai ellátásra szorulókkal hetente legalább egyszer
logopédus foglalkozik.
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A gyermekek naponta levegőznek legalább 1 óra hosszat a délelőtti időben. A
levegőzés évszaktól és időjárástól függően hosszabb lehet.
Az óvodában az ebédelés ideje 12 óra. Ebéd után 12.45 – 13.00 óra között lehet a
gyermekeket elvinni. A gyermekek ebéd után pihennek legalább egy óra hosszat, aztán
uzsonnáznak. A gyermekeket délután 15.30-tól lehet haza vinni. A szülőnek joga,
hogy meghatározza, hogy gyermekét az óvoda kizárólag kinek adhatja át. Erről a
szülőnek írásban kell nyilatkozni.
Kérjük a szülőket, hogy közvetlen hozzátartozón kívül más jön gyermekükért, azt
jelezzék az óvoda dolgozóinak, ill. a gyermekkel beszéljék meg. A válófélben lévő
szülők a gyermek érdekeit figyelembe véve- a gyermek hazavitelét, láthatását otthon
egyeztessék. Jogerős ítélet nélkül mindkét szülőnek azonos joga van a gyermekhez.
Az óvoda területe nem gyermekláthatási jog érvényesítésének a területe.
A szülő a csoportszobában csak az intézményvezetővel vagy csoportvezetővel
egyeztetett időpontban tartózkodhat.
Az óvoda napirendje
Napirendünk a gyermekek, szülők igényeire, a helyi sajátosságokra alapozva elősegíti
a helyes életritmus kialakulását. Életkorukhoz, évszakokhoz igazított, rugalmas, tág
időkeretben a gyermekek szükségleteit figyelembe véve valósulnak meg programunk
tartalmi elemei. Játékba integrálódnak a tevékenységek, játékidőbe ágyazódnak a
kötetlen foglalkozások és az általunk szervezett tevékenységek.
Tevékenységek
Játék, gyülekező, egyéb szabadon
választott tevékenység, kötetlen és
kötelező tanulási folyamatok, mindennapi
testnevelés, folyamatos tízórai, udvari
játék, levegőzés/séta/
Előkészületek az ebédhez, tisztálkodás
Ebéd
Tisztálkodás, teremrendezés,
Mese, csendes pihenő
Uzsonna
Szabadon választott játék, hazamenetel

Időkeret
7-1145-ig
1145-12-ig
12-1245-ig
1245-13-ig
13-15-ig
15-1545-ig
1530-17-ig

A távolmaradás szabályai
A gyermekek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző, a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat.
A kötelező óvodalátogatás alól az óvoda vezetője adhat felmentést akkor, ha a
gyermek iskolai életmódra felkészítését biztosítottnak látja.
A gyermek hiányzását be kell jelenteni a csoportvezető óvónőknek. Igazolatlan
hiányzásnak minősül, ha a gyermek távolmaradását nem igazolják. Óvodába járásra
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kötelezett gyermekek esetén hét nap igazolatlan hiányzás után az óvoda vezetője
köteles értesíteni Tóalmás Jegyzőjét, aki hatósági jogkörénél fogva jár el.
Az óvodalátogatásra nem kötelezett gyermeket, - ha tíz nap igazolatlan hiányzása
összegyűlik, - az óvoda törli a létszámból, miután az óvoda vezetője kétszer
felszólította a szülőt a hiányzás igazolására és az igazolatlan hiányzás
következményeire.
Betegség miatti hiányzás esetén a gyermeket csak orvosi igazolással fogadhatja az
óvodapedagógus.
A közösségi élet szabályai
Pedagógiai programunkban kiemelt feladatnak tartjuk az egészséges életmód
szokásainak kialakítását, ezért:
- a gyermekek az óvodában praktikus és kényelmes ruhákban tartózkodjanak,
- cipőjük olyan legyen, amely tartja a bokájukat, megfelelő méretű és jól szellőző, nem
csúszik.
- a csoportszobában külön benti cipő használatos, melynek tisztaságára a szülők
ügyeljenek
- az udvaron az időjárásnak megfelelő játszóruha szükséges, amelyben homokozni,
mozgásfejlesztő eszközöket használni, esetenként szánkózni is lehet
- kérjük, hogy váltóruha a gyermek kosarában a jelénél mindig biztosítva legyen,(póló,
nadrág, zokni, fehérnemű) ennek tisztaságáról szülő feladata, hogy gondoskodjon
- a ruhák elhelyezésére az óvodában minden gyermek számára jellel ellátott
öltözőszekrény biztosított
- az óvodába torna felszerelés kötelező, melyet tornazsákban elhelyezve kérünk a
szülőktől (tornanadrág, fehér póló, fehér zokni, babzsák (kislányoknak lehet torna
dressz is) tornacipő, ezek tisztításáról a szülő gondoskodik.
- Az óvodába a gyermekek a csoportvezető óvónő beleegyezésével olyan játékot
hozhatnak be, amely a gyermekek életkorának megfelel. A behozott játékért
felelősséget nem vállalnak az óvoda dolgozói.
- Az óvodába rágógumit, élelmiszert, innivalót, balesetveszélyes ékszert (gyűrűt,
nyakláncot) és olyan tárgyakat, ami a gyermekek egészségét veszélyeztetik, nem
szabad hozni.
- Az óvodába a belépés és bent tartózkodás, azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban a nevelési, oktatási intézménnyel csak az óvodavezető, vagy a fenntartó
képviselőjének jelenlétével.
Óvodánkban a HACCP előírásainak megfelelő élelmezésbiztonsági előírások vannak
életben.
Kérjük, hogy gyermekeik öltözőszekrényében élelmiszert ne tároljanak.
Az óvoda területén a gyermekek nassoltatása, egyéni étkeztetése otthonról hozott
élelmiszerrel (csokoládé, túró rudi, ropi, innivaló stb.) a többi gyermek előtt nem
etikus és zavarja az óvoda tisztántartását.
Születésnapra saját készítésű süteményt nem fogadunk el.
A szülők gyermekeik átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre, a
balesetek megelőzésének érdekében nem használhatják!
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A beiskolázás rendje:
A gyermek addig látogathatja az óvodát, amíg az iskolai életmódhoz szükséges
fejlettséget eléri. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
A gyermekek beiskolázása előtt fejlettségük objektív megítélése céljából méréseken
vesznek részt óvodapedagógusaik által.
Az iskolaköteles kort elért gyermekek kötelező orvosi vizsgálaton, és szükség esetén a
Nevelési Tanácsadó, vagy a Képességvizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálatán vesznek
részt. A Nevelési Tanácsadó és a Képességvizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálatára
köteles a szülő gyermekét elvinni.
A gyermekek fejlettségét figyelembe véve az óvoda az iskolai beíratáshoz
szakvéleményt állít ki, amely a gyermekek beiskolázásához szükséges.
Védő-óvó rendelkezések
A gyermekek jogainak védelmét az óvoda gyermekvédelmi felelőse segíti. Neve és
elérhetősége a központi hirdetőtáblán található. Fogadóórát előre egyeztetett
időpontban tart.
A gyermekek egészségét az óvoda rendszeres vizsgálattal védi.
Évente egyszer minden gyermek fogászati és orvosi vizsgálaton vesz részt.
Gyógyszert csak krónikus betegség esetén, orvosi igazolás alapján, az óvoda
vezetőségének egyéni elbírálása és írásbeli határozata szerint kaphatnak a gyermekek.
A gyermekek fejlettségüknek megfelelő balesetvédelmi nevelésben részesülnek
szeptember első hetében és alkalomszerűen.
Baleset előfordulásakor a csoportvezető óvodapedagógusnak minden esetben
tájékoztatnia kell a szülőt/gondviselőt. Amennyiben a gyermek orvosi ellátásra szorul,
a szülőt azonnal értesíteni kell, és jegyzőkönyvet kell kiállítani a baleset
körülményeiről.
Az óvodába érkező gyermeket a kísérője a csoportszobáig kell, kísérje, és az
óvodapedagógusnak át kell, adja.
Az iskoláskor előtti, legalább öt éves gyermekek a szülő írásbeli nyilatkozata alapján
egyedül járhatnak óvodába. A szülői engedélynek tartalmaznia kell az egyedül járás
időszakát és az óvodából elbocsátás idejét.
Gyermeket csak a szülőnek, vagy akinek a gyermek felett felügyeleti joga van, illetve
a szülő írásbeli nyilatkozatában megjelölt személynek adhatja át az óvodapedagógus.
Kiskorú gyermek /nagyobb testvér/ abban az esetben viheti el a gyermeket az
óvodából, ha a szülő írásban nyilatkozik, s a felelősséget vállalja.
Ha az óvónő a szülőnek vagy hozzátartozónak átadta a gyermeket, a gyermek
magatartásáért, viselkedéséért, testi épségéért a szülő vagy hozzátartozó a felelős.
Az óvodában akkor is elvárjuk a gyermektől az óvodában kialakított szokás-szabály
rendszert, viselkedési és magatartásnormákat, ha a gyermek már a szülő vagy
hozzátartozó felügyelete alatt van.
A gyermekek, szüleik vagy hozzátartozóik saját csoportjuk, öltözőjük, mosdójukon
kívül az óvoda egyéb helyiségeiben csak engedéllyel tartózkodhatnak. Kérjük a szülőt,
hozzátartozót, miután a gyermeket az óvónő átadta, ne engedje felügyelet nélkül a
folyosókon, mosdóban, udvaron szaladgálni. Ezek a helyzetek napközben sincsenek a
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gyermekek számára megengedve, és nincs jó hatással a többi –még óvónői felügyelet
alatt álló gyermekre.
Kérjük, ha a szülő a gyermeket átöltöztette, a gyermek szekrényét, ruháit, cipőit
rendezetten, a gyermek számára is követendő mintaként hagyja.
A szemetet kérjük a kihelyezett szeméttárolókba dobni!
Az óvoda egész területén tilos a dohányzás és a szeszes ital és a drog fogyasztása!
A gyermekekre vonatkozó egészségügyi és járványügyi szabályok
Mivel az óvodát csak egészséges gyermekek látogathatják, az óvoda személyzete
semmilyen gyógyszert nem adhat be a gyermekeknek! Kivételt képez az allergia /pipa/
és a magas láz.
Az óvodában a gyermekeknek gyógyszert, gyógyhatású készítményt adni tilos.
Azokat a gyerekeknek is az fogadjuk, akik valamilyen speciális ellátást igényelnek.
Beteg, lázas gyermeket az intézményben nem tudunk fogadni akkor sem, ha láz, vagy
köhögés csillapítót szed. A többi gyermek egészségének megóvása érdekében az
óvónő ilyen esetben a gyermek átvételét megtagadhatja.
Óvodában belázasodott, megbetegedett gyermek esetén az óvónő megkezdi a láz
csillapítását, majd értesíti a szülőt. A gyermeket a szülő viszi orvoshoz.
Az óvónőnek addig is gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának
csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásról.
A betegség után itt is szükséges az igazolás.
Az óvoda működtetése során az ÁNTSZ által meghatározott szabályokat szigorúan be
kell tartani.
Az oktatási év alatt betegség esetén az ÁNTSZ által előírt szabályok szerint kell orvosi
igazolást hozni.
Betegségből felgyógyuló, betegség gyanújával hazaküldött gyermek csak orvosi
igazolással jöhet óvodába, melyet a reggeli érkezéskor az óvodapedagógusoknak kell
átadni. Ennek hiányában a gyermekeket nem vehetjük be az óvodába. Kivételt
képeznek az előre bejelentett hiányzások (utazás, kirándulás, egyéb családi
programok) esetei.
A szülő köteles jelenteni, ha a gyermek családjában fertőző megbetegedés fordul elő.
Fertőző megbetegedéseket kérjük, azonnal jelentsék az óvodavezetőnek, mert
bejelentési kötelezettségünk van a területi ÁNTSZ felé. Az óvodai fertőtlenítést
azonnal meg kell 7 kezdeni. Megbetegedésről és az intézkedésről faliújságon és emailben tájékoztatjuk a szülőket.
A balesetek megelőzése érdekében az óvodába a gyermekek nagy értékű tárgyakat,
eszközöket, valamint az egészségüket és testi épségüket veszélyeztető eszközöket nem
hozhatnak (CD, telefon, pénz, különféle játék, szúró vágó eszköz, gyufa). Fülbevalón
kívül más ékszerek viselése a napi tevékenységek során balesetveszélyes helyzeteket
idézhetnek elő, ezért kérjük, ezeket mellőzni szíveskedjenek. Amennyiben a
gyermeknél ilyen tárgyakat, eszközöket találunk, azt az óvónő megőrzésre átveszi, és a
szülőnek átadja. Az otthonról behozott eszközökért az óvoda felelősséget nem vállal.
Az óvoda területére szülők, vagy hozzátartozók által behozott tárgyakért, eszközökért
felelősséget nem vállalunk.
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A balesetek elkerülése érdekében az alábbi balesetvédelmi szabályok betartása
szükséges:
Az óvoda kapuját kérjük, felnőtt nyissa-zárja!
Az épületen belül csak sétálva közlekedhetnek a gyermekek. (Futni tilos!)!
Az udvari játékokat, tornaszereket csak felnőtt felügyeletével használhatják a
gyermekek!
A tornaterembe, udvarra csak felnőtt felügyeletével mehetnek az óvodások!
Konyhába, mosókonyhába szülő, gyermek nem léphet be!
Elektromos árammal működő gépekhez, riasztórendszerhez gyermek nem nyúlhat!
A gyermekek otthoni játékainak behozatala nem tiltott, de használata közben
keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk.
Orvosi ellátást igénylő baleset esetén az óvónő azonnal értesíti az óvoda vezetőjét, a
szülőt és elsősegélynyújtás után haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket
(orvoshoz szállítás, mentő hívás).
Baleset esetén 5 példányos jegyzőkönyvet készítünk, melyet a jogszabályban előírt
szerveknek továbbítunk.
Fizetési kötelezettségek
A gyermekek étkeztetéséért térítési díjat kötelesek fizetni. A térítési díj mértékét az
óvoda fenntartója (Tóalmás Képviselőtestülete határozza meg. A térítési díjat minden
hónap elején kell befizetni a tárgyhóra, előre. A befizetés időpontját az óvoda
hirdetőtábláján, az étlapon megjelölt időpontban tudhatják meg. Betegség esetén a
hiányzás bejelentését követő naptól a befizetett ebéd ára jóváírásra kerül a következő
befizetéskor abban az esetben, ha a bejelentés reggel 9 óráig a csoportvezető óvónőnél
megtörtént. A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód, jóváírásra. Az előre látható
hiányzásokról kérjük a szülőket, hogy időben értesítsék az óvodát. Hiányzásnál az
óvoda értesítése szükséges. Az értesítésnek elsősorban arra kell kiterjednie, hogy
előreláthatólag a gyermek mikor veszi igénybe újra az óvodát.
A rászoruló gyermekek az étkezési térítési díjból kedvezményt, vagy ingyenes ellátást
kapnak a hatályos jogszabályok és a fenntartó által hozott határozat alapján. Ingyenes
ellátás esetén is kötelező a gyermek hiányzásának és a nem igénybe vett étkezésnek a
bejelentése. A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a
szülőnek nyilatkozatot kell kitölteni, melyet az óvoda vezetőjétől kérhet.
A szülői jogok és kötelességek képviselete
A szülők jogait és kötelességeit az óvodában működő Szülői Szervezet képviseli saját
működési rend és munkaterv szerint. A szülői szervezet tagja lehet bármelyik szülő,
akit a szülők megválasztanak. A szülői szervezet, tájékoztatást kérhet, és tanácskozási
jogkörrel bír minden olyan kérdésben, mely a gyermekek nagyobb csoportját érinti. Az
óvodában a gyermekek nagyobb csoportja a felvett gyermeklétszámnak legalább a
70%-a.
A gyermekek adatainak védelmét az óvoda köteles biztosítani. A kötelezően közlendő
adatok: a gyermek neve, lakcíme, születésének helye, ideje, a szülők neve, lakcíme,
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annak hiányában tartózkodási helye és napközbeni elérhetősége (telefonszám). A
szülőknek kötelességük a kötelezően közlendő adatok változását az óvodába
bejelenteni.
A gyermekről csak szülője/gondviselője és a hivatalos szervek kaphatnak
felvilágosítást az óvodapedagógusoktól.
Minden óvodai csoportban egy nevelési évben legalább két szülői értekezlet
megtartására kerül sor, melynek időpontjáról legalább 7 nappal előbb értesítjük a
szülőket a faliújságon és lehetőség szerint szóban is.
Gyermeki és szülői jogok, kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv.46. §(3) bekezdése alapján:
a) „A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének,
adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit
figyelembe véve –az e törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogát
szabadon érvényesítve –továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban
vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében,
b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges
környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi
rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési
lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
c) nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,
d) magán köznevelési intézményben vegye igénybe az óvodai, iskolai, kollégiumi
ellátást, továbbá hogy az állami vagy települési önkormányzati fenntartású
nevelési-oktatási
intézményben
fakultatív
hitoktatásban,
hit-és
erkölcstanoktatásban vegyen részt,
e) személyiségi
jogait,
így
különösen
személyiségének
szabad
kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát,
családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény
tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat
ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és
társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét,
valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek
megteremtését, fenntartását,
f) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban –
különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban –részesüljön, és
életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon
segítségért,
g) az oktatási jogok biztosához forduljon.”
A szülő joga és kötelessége:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 72. §-a alapján:„(1)
A szülő kötelessége, hogy
a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá
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megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az
intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi
előmenetelét,
b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá
tankötelezettségének teljesítését,
c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai,
alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.
A szülő joga, hogy
a) gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét.
A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson,
továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi
vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval
foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére,a nevelőtestület erre javaslatot
tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a
kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.
A szülő joga különösen, hogy
a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét,
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
b) gyermeke
fejlődéséről,
magaviseletéről,
tanulmányi
előmeneteléről
rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat,
segítséget kapjon,
c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék
létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők
megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt
vegyen,
d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az
óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a
megkereséstől számított tizenöt napon belül az óvodaszéktől, iskolaszéktől,
kollégiumi széktől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi
választ kapjon,e)a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus
hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon,
e) személyesen vagy képviselői útján –jogszabályban meghatározottak szerint –
részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
f) az oktatási jogok biztosához forduljon”.
Az intézmény létesítményeinek a használati rendje
A gyermekek érdekében az óvoda bejárata reggel 9.00-től 12.45-ig, illetve 13.00-tól
15.30-ig zárva van. Ezen időpontokban csengetés után lehet indokolt esetben az
óvodába bejutni.
A gyermekek az óvoda helységeiben óvodai felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak, az
óvoda felszereléseit óvónői felügyelettel használhatják.
Az óvoda udvarán elhelyezett játékokat csak az óvodába járó gyermekek használhatják
óvónői felügyelettel.
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Utcai cipővel a csoportszobákba és a mosdókba belépni nem szabad. A szülők előre
egyeztetett időpontban látogathatják a csoportszobákat a délelőtti fejlesztések idején.
Gyermekkerékpárt csak az utcai kerékpártárolóban, lezárva szabad hagyni, a felnőtt
kerékpárokat a kerítésnek támasztani tilos!
Az óvoda területén a dohányzás tilos, szeszes italt fogyasztani tilos.
Záró rendelkezések
A házirend érvényes a fenntartó jóváhagyásának időpontjától, visszavonásig.
A házirend felülvizsgálatra kerül szükség esetén, törvényi változáskor.
A házirend módosítását javasolhatja: a Nevelőtestület 50%-a + 1 fő,
a Szülői Szervezet 50%-a + 1 fő
A módosítási javaslatot írásban kell benyújtani az óvoda vezetőségének, megfelelő
számú aláírással.
A házirend eredeti példánya megtekinthető: a Mesevár Otthonos Óvoda óvodavezetői
irodájában. A házirendről felvilágosítást nyújt az óvoda vezetője, vagy az általa
kijelölt óvodapedagógus.
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...................................................
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Jelen házirendet
Határozatában:
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P.H.
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