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Az óvodával kapcsolatos legfontosabb adatok 

 
Ezen Házirend: 

     A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény. 

    

     Magyarország Alaptörvénye (2011. (április 25.) 

 

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 

rendelkezései alapján készült. 

 

- 2011. évi CXC törvény EMMI rendelet 20/ 2012 (VIII.3) 

 

- 363/ 2012 (XII. 17) kormányrendelet. 

 

Az intézmény adatai: 
- neve: Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 

- helye: 4244 Újfehértó, Széchenyi ú. 3. 

- fenntartója: Hajdúdorogi Püspöki Hivatal 

- címe: 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. út 5. 

 

A házirend hatálya: a házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi 

alkalmazottjára, az intézménybe járó 3-7 éves korú gyermekekre és szüleikre vonatkozik. 

A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértésnek minősül. 

A házirendet: 

- Az óvoda vezetője készíti el, - és a nevelőtestület fogadja el. 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol. 

A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

A Házirend a kihirdetés és a kifűggesztés napján lép hatályba. 

A hatályba lépést követően az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény 

szolgáltatásait igénybe vevő gyermekekre és szüleikre egyaránt vonatkozik.  

A módosított Házirend visszavonásig érvényes. 

A Házirend közzététele a szülői értekezleten történik. Ezen kívül egy példány a folyamatos 

megismerhetőség biztosítása céljából kifüggesztésre kerül a faliújságra. További példányok 

találhatók a vezetői irodában és a könyvtárban. 

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott Házirendet figyelmesen olvassák végig, és a 

gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. 
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Bevezető 
 

Az intézmény a Görögkatolikus Egyház fenntartása alatt áll, melyek szellemiségét a görög 

katolikus egyház sajátos jellege adja meg. Az Oltalom Óvoda. Újfehértó város és 

vonzáskörzetének minden gyermeke előtt nyitva áll, független attól, hogy milyen felekezethez 

tartozik. Fontos korlátja a felvételi kötelezettségnek, hogy az egyházi jogi személy által 

fenntartott óvodák tekintetében a felvételi kötelezettség csak akkor érvényesíthető, ha az nem 

ütközik a köznevelési törvény 8§ (1) szóló bekezdés meghatározott jogosultsággal, azaz: a 

Házirend a gyerekekre a vallásgyakorlással összefüggésben jogokat és kötelességeket 

állapíthat meg. 

 

Köszönésünk: Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

                       Dicsőség mindörökké! 

Húsvéti időben: Feltámadt Krisztus! 

                          Valóban Feltámadt! 

 

A gyermekek a dolgozók, közösen étkezés előtt és étkezés után imádkoznak. Délutáni pihenő 

előtt is imádkozunk, valamint a lelki percek kezdetén és befejezéseként mindennap. 

Ünnepnapokon, ill. vasárnap Szent liturgián veszünk részt a gyermekekkel és az érdeklődő 

szülőkkel együtt. Szülők és dolgozók felnőtt hittan órán vehetnek részt. Lelkigyakorlatokon 

veszünk részt, bűnbánati időben és nagyböjtben, május hónapban parakliszra megyünk. 

 

A gyermek keresztény hitre való nevelése akkor mélyül el igazán, ha az otthonról is 

táplálkozik, fejlődik. Ennek megélése miatt fontos mind a szülők, mint pedig a pedagógusok 

az intézmény alkalmazottai az egyházközségek lelkiéletébe való bekapcsolódás, 

templomlátogatás, szertartáson való részvétele. 
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Általános elvek: 
 

Óvodánk 2008 szeptemberében indult. A gyerekeket sokoldalú képzett óvodapedagógusok 

fogadják. Maximum 30 fős csoportokban differenciáltan valósulnak meg a tevékenységek. 

Jellemző a harmonikus, derűs, családias légkör, amelyben a gyerekek felszabadultan, jól érzik 

magukat. Lehetőség nyílik, gátlásos, nehezen oldódó gyerekek számára is a beilleszkedésre, 

képességeik mélyebb kibontakoztatására. 

 

Óvodásainkat a keresztényhitünk alapján a felnőttek és egymás tiszteletére, szeretetére, 

elfogadására, neveljük. Arra, hogy el tudják fogadni társaik egyéniségének különbözőségét, 

másságát, ki tudják fejezni magukat, de képesek legyenek alkalmazkodni is, az esetleges 

konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg, hanem a szeretet, 

megbocsátás jegyében. Igyekszünk határozott, ugyanakkor megértő gyermekeket nevelni. 

Kérjük, hogy törekvésünk sikere érdekében, otthon is ezeket, az alapelveket erősítsék 

gyermekeikben 

 

Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: 

 

 

- ellátásának keretei között felelős a gyermek lelki, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 

fejlődéséért; 

- az óvoda: felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért. 

- más történelmi egyházhoz tartozó szülők gyermekei részére igény szerint, lehetőséget 

biztosítunk arra, hogy saját felekezete szerinti hitoktatásban részesüljenek. 

      az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában   

együttműködik a szülővel; 

- az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével 

együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját. 

Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik, és- ha a jogszabály 

másképp nem rendelkezik- tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 

hatodik életévét betölti, és iskolai tanulmányait megkezdi. 

A szülő kérésére a gyermek augusztus 31. után további óvodai nevelésben vehet részt, ha az 

óvoda vezetője (szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatára) azzal egyetért. 

 

 

Óvodánk céljai az alábbiak: 

 

- A 3-7 éves korú gyermekeket képessé tegye a keresztény hit befogadására, rácsodálkozni 

a teremtett világra, az abban végbemenő változásokra. 

- Tradicionális értékek és a műveltség átadása a gyermekeknek a játék segítségével. 

- Biztonságos tájékozódás kialakítása a gyerekek szűkebb és tágabb környezetében. 

- A gyermekek érdeklődésének felkeltése illetve kielégítése az óvodai és óvodán kívüli 

tevékenységekkel, programokkal. 

- A cél megvalósításához szükséges feltételek biztosítása. 

Gyermeknevelési módszerünk „titka” az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, 

egyéni fejleszthetőségében keresendő. Mindent megteszünk, hogy a gyermek, érdeklődő, 

világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje meg a valódi értékeket, 

tudjon örülni, lelkesedni. 
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Az óvoda legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes 

körülmények között töltsék ovis éveiket. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy 

egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságokat, megfelelő készségfejlesztést, és az önfeledt 

játékot. 

Nevelési munkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből jól kommunikáló, saját 

véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges, az iskolában jó esélyekkel induló gyermekek 

kerüljenek ki. 

A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális 

tevékenységek egyensúlyban legyenek. A változatosságon, sokszínűségen kívül törekszünk a 

gyermek ideális (saját személyükre szabott) terhelésre. Az önfeledt szabad játék rendkívül 

fontos a gyermek egészséges fejlődéséhez. Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal 

együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben, hitre nevelésben. 

Az egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk, ezért a mindennapos mozgás 

lehetőségét biztosítjuk, gondoskodunk a változatos egészséges étrendről. A gyermekek 

egészségi állapotát gyermekorvos, fogaik épségét fogorvos ellenőrzi rendszeresen. 
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Az óvoda és a szülők kapcsolata 

 

A gyermek joga és kötelessége 
 

1A, gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges, 

környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő,mindennapos 

mozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és 

fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

2.A, gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet 

kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi 

fenyítésnek. 

3.A,gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez családi 

élethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat 

másokat e jogainak érvényesítésében. 

4.A,gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, 

oktatásban részesüljön. 

5.A, gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, 

pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 

6, Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 

7. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

8. Joga, hogy hitben és szeretetben neveljék. 

 9.A sajátos nevelési igényű gyermekkel, a különleges bánásmód keretében állapotának 

megfelelően konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön, attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát megállapították. 

10.Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak, tehetségének megfelelő fejlesztésben 

részesüljön. 

 

A gyermek kötelessége:  

 - hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, programokon. 

   Különleges gondozásban, rehabilitációs ellátásban részesüljön pedagógiai szakszolgálat 

segítségével.  

 - hogy óvja saját és társai testi - lelki, épségét, egészségét, 

 - hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét,  

 - hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt 

játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit. 

 - hogy az óvoda vezetője, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és 

jogait tiszteletben tartsa. 

Az egyház tanítása szerinti hitéletre nevelésben vegyen részt. 
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A szülő jogai és kötelességei 
1. A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. 

2. Vélemény nyilvánítson az SZMSZ a Házirend, ill. a Pedagógiai Program elfogadásához 

      3.Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek 

neveléséhez tanácsokat kapjon. 

     4.A szülő kezdeményezheti Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet 

annak tevékenységében.  

    5. Részt vegyen a vezető vagy a pedagógus hozzájárulásával a foglalkozáson. 

    6.Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá a tankötelezettségének 

teljesítését.  

 - 7.Megtegye, a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében, megtegyen 

minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért; 

  - 8.Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó, pedagógusokkal; 

 -     9.Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 

 - 10.Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.  

       A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői munka, illetve a 

gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából 

közfeladatot ellátó személynek számítanak. 

   11. Gyermeke nyilvános ünnepségein, rendezvényein részt vegyen.  

   12.A szülők számára szervezett lelkigyakorlaton, felekezete szerinti Szent misén 

gyermekével részt vegyen. 

Szülői szervezet létrehozása 

Kezdeményezheti a szülői szervezet létrehozását,ha 20 fő ezt igényli. 

  13.A szülői szervezet vezetőit megválassza. 

  14A szülői szervezet vezetője képviseli a szülőket az őket érintő kérdésekben. 

  15 Elkészíti a munkatervét az óvoda munkatervének megfelelően 

Kapcsolattartás 

Szülői szervezet célja, hogy a szülők és az óvoda nevelőtestülete közötti kapcsolattartást 

segítse. Az ünnepek előtti felkészülésben. A nevelő munkát segítő eszközök, 

tevékenységek szervezésében. Gyermekek szülők érdekeit képviselje. Segítsen a 

családokat bekapcsolni az egyházközségek életébe, lelkiéletébe. Az arra rászoruló 

családok segítése. 

Együttműködés a szülőkkel 

   A szülői szervezet vezetői negyedévente megbeszélik a soron következő feladatokat a 

munkatervükben megfogalmazottak szerint. 

A szülői értekezleten  történik a házirend ismertetése. aszülőkkel napi kapcsolatban  
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Részletes szabályok 
 

 

Az óvodai beiratkozás és egyéb tudnivalók 

 

- A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre 

vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz meg. 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

A szülő személyi igazolványa, a gyermek lakcím kártyája. 

A gyermek születési anyakönyvi kivonata. 

A gyermek TAJ száma 

- A gyermek számára lehetőséget biztosítunk ez idő alatt, hogy megismerkedhessen óvodánk 

életével, a gyerekekkel és az óvónőkkel, bekapcsolódhasson tevékenységükbe (vizit). 

- A szülők számára igyekszünk lehetőséget teremteni óvodánk minél alaposabb 

megismerésére, ennek egyik formája a „nyitott” foglalkozások tartása, közös ünnepségek, 

játszó idők teremtése. Lelkigyakorlatokon, közös Szent liturgián való részvétellel. 

- Minden szülőt partnerének tekint óvodánk, s kölcsönös őszinteséggel és segítőszándékkal 

mindent elkövetünk óvodánk és benne gyermekeink minél jobb ellátásáért. 

 

A beiratkozás folyamatos, a beiratkozás jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé, 

melyben az adatközlés önkéntes. 

Felvételről a szülőt írásban értesíti az óvoda. 

Az óvodába való felvétel feltétele a gyermek szobatisztasága 

Ha többen jelentkeznek, mint amennyi a férőhely, akkor felvételi bizottságot kell összehívni. 

Felvétel szempontjai:  

                        Elsődlegesen azt a gyermeket, akinek testvére óvodánkba, ill. iskolánkba jár. 

                        Tanköteles korú a gyermek 

                        Papi ajánlás 
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Napirend 

 
 

 

 

 

 

 

Időtartam Tevékenység 
 

 

6.00 – 12.00 

- Játék, párhuzamosan tervezett differenciált 

tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban. 

- Hitre nevelés, elcsendesedés feltételeinek 

megteremtése. 

- Gondozási feladatok (tisztálkodás, öltözködés, 

étkezés) 

- Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen 

kötött mozgás a csoportszobában, vagy az óvoda 

közlekedőjében, ill. az udvaron. 

- Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések 

végzése spontán és szervezett formába. 

- Az egészséges életmódot erősítő egyéb 

tevékenységek a szabad levegőn. 

- Tevékenységekbe ágyazott, a gyermekek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak 

közvetítése, tevékenységekben való tanulás. 

 

- Vers, mese 

- Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

- Rajzolás, mintázás, kézimunka, festés 

- Mozgás 

- Külső világ tevékeny megismerése 

- Matematikai tartalmú tapasztalatok 

szerzése  

12. 00 – 15.00  - Gondozási feladatok: tisztálkodás, étkezés, 

öltözködés 
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- Pihenés 

 

 

 

 

 

15. 00 – 18.00 

- Gondozási feladatok. 

- Játék, párhuzamosan végzett tevékenység a 

szülők megérkezéséig. 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvoda nyitva tartása és belső rendje 
 

Az óvoda nyitva tartási ideje: 

Hétfő – Péntek: reggel 6 órától – délután 18 óráig. 

7. 00 órától – 17. 30 óráig óvodapedagógus foglalkozik a gyerekkel. 

6-7 óráig gyülekezési időben és délután 17-18 óráig összevont csoportokban játszanak a 

gyermekek. A nagycsoportosok az emeleten maradnak a kicsik és a középsősök a földszinten 

együtt. Az óvodapedagógusok távozáskor átkísérik a gyermeket az összevont csoportba.  

Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben öt nap lehet, melynek 

időpontjáról a szülők legalább hét nappal előbb értesülnek. Ha igénylik a szülők a gyermekek 

ügyeletét megszervezzük az igények felmérése után.  

Óvodánk minden évben nyáron 1 hónapig zárva tart, melyről a szülőket minden év február 

15-ig értesítjük.  

A gyermek hazavitele a szülők igényei szerint történhet. A gyermeket az óvodából a szülőn 

kívül más személynek csak írásbeli nyilatkozat esetén adjuk ki. Elvált szülők esetén a bírósági 

végzésnek megfelelően járunk el. 

Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban – az óvodai élet zavartalansága érdekében – 

kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, illetve szülők. Igyekszünk közös családi eseményeknek is 

teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben 

az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermeket maradéktalanul elláthassa. 

Hiányzás 

Betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást legkésőbb a hiányzás napját megelőző nap 9. 

00 óráig szíveskedjenek jelezni az óvoda felé. 

A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: 

- az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! 

 Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek 

bevétele az óvodába a gyerek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének 

megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyerek 

átvételének megtagadása. 

- Az óvónőnek 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.-05.31.) betegség esetén a háromnapos hiányzás után orvosi 

igazolás bemutatása az Népegészségügyi hivatal által előírt szabály.  

Az óvoda az iskolai szünetektől eltérően őszi szünet tavaszi szünet idején és nyáron nyitva 

tart, kivétel az egy hónapos zárva tartás. Ezen szünetek idejét, ha gyermeke nem jár a szülő 

igazolhatja.  
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- Az óvónő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyerek esetén: A gyereket 

haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset 

súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgöcs esetén orvosról gondoskodni kell 

(mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). 

 Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti 

a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyereket. Ezután a szülő gondoskodik az orvos 

felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. 

 Fertőző betegségek (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőknek 

bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az 

Népegészségügyi Hivatal felé, és fertőtlenítő takarítást végez. 

 

 
 

Étkezések időpontja: 

A gyermekek az óvodában háromszor étkeznek tízórai ebéd és uzsonna. Az étkezésekre 

fordított idő. kiscsoportban napi két óra, nagycsoportban napi 1.45 óra. Az étkések között el 

kell telni 2.5 3 órának. A nagycsoportosok 8.30-kor tízóraiznak, kicsik és a középsősök pedig 

9 órakor. 

Az étkezési idő után érkező gyermekeknek lehetőséget biztosítunk, hogy később is 

elfogyaszthatja a tízórait. Az öltözőben étkezni tilos! Kérjük a kedves szülőket, ne adjanak, 

csokoládét, rágógumit, stb. a gyermekeknek elváláskor, vagy étkezéskor. Konkrét programok 

módosíthatják a fenti étkezési időpontokat, pl. a mozgás mindig, tízórai előtt kezdődik, nem 

egészséges étkezés után közvetlenül a torna. Jó időben, a mozgás tevékenységeket igyekszünk 

célszerűen a szabadban tartani, ezért a tízórait az eredeti időpontban kezdjük. 

Tej, liszt, stb. érzékenység esetén az eltérő étkezés megrendelése lehetséges. Erről a 

szülőknek orvosi igazolást kell beadni az óvoda és a konyha felé. 

Az óvoda konyhájában csak a személyzet tartózkodhat. 

Étkezés előtt és után imádkozunk, a kulturált étkezés szokásaira összpontosítunk (kérem, 

köszönöm). 

Az étkezési térítési díjak befizetése minden hónap 10-e utáni napokban történik. Az 

időpontról pontos tájékoztatást minden esetben a hirdető táblán olvashatnak. 

Az óvodába behozandó felszerelés 

Az óvoda a szülők segítségével biztosítja a foglalkozásokhoz az eszközöket, így csak a 

gyermek személyes holmijára van szükség: 

- Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző lábbeli, lehetőleg szandál, ami 

fogja a gyerek lábát); 

- Udvari játékhoz összekoszolható ruha, cipő; 

- Egy-két váltás alsónemű; 

- Tornához kényelmes ruha, gumitalpú tornacipő 

- Fogkefe, fogmosó pohár, törölköző, fésű 

- Takaró 

- Fésű 

Az ágyneműt havonta és a törölközőt hetente küldjük haza mosás céljából, kérjük, hogy 

hétfőn tisztán hozzák vissza! 

Kérjük, hogy az óvodába bevitt dolgok körét az óvónőnek bejelenteni szíveskedjenek, a 

gyermekek személyes holmiját az öltözőben a gyermek jelével megjelölt zsákban 

szíveskedjenek elhelyezni. 

 

Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok bevitelére vonatkozó szabályok: 
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 Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a fenti előírások megsértése esetén az intézményben 

bekövetkezett károkért nem felel. 

A gyerekek öltözékére ajánlás 

 

Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről 

időben tájékoztatást adunk. Óvodánkban az ünneplő ruha, fekete, vagy sötétkék alj és fehér 

blúz, ing javasolt. 

A gyermekek ünnepségein a néphagyományoknak megfelelelően fehér ing a kisfiuknak, fehér 

blúz a kislányoknak. kisfiuknak tulipán mintás mellény a kisfiuknak tulipán mintás szoknya. 

 

A gyerekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. Javasoljuk jellel vagy névvel ellátni a 

gyermek holmiját – a csere megelőzése érdekében. 

 

 

Együttműködés a szülőkkel 
 

Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, 

szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, 

ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, és velük 

közösen igyekezzenek megoldást találni. 

 

A szülőkkel lehetőségük van rá – és mi igényeljük is - hogy az óvodában folyó pedagógiai 

munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, a szülők aktívan vegyenek 

részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását. 

 

Szülői fórumok: 

 - Szülői értekezlet, szülői munkaközösségi megbeszélések; 

 - Nyílt napok; 

 - Közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása; 

 - Fogadó óra (közösen egyeztetett időben); 

 - Az óvónővel vagy a vezetővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések; 

 - A faliújság közös használata is az információk átadását segítik; 

 -   A gyermekek keresztény hitre való nevelése akkor mélyül el igazán, ha az otthonról is  

      táplálkozik, fejlődik. Ennek megélése miatt fontos mind a szülők, mind, pedig az óvoda,  

      alkalmazottai, részére az egyházközségek lelkiéletébe való bekapcsolódás 

templomlátogatás, szertartáson való részvétel. 

 

A kellemes közösségi élethez hozzájárul a szülők önszerveződő együttműködése, amely 

ideális esetben hatékonyabbá teszi az óvodai munkát és a közösség helyes irányba való 

formálódását is. 

Az óvoda az ünnepekre való felkészülés során, jó szívvel vesszük a szülők a segítséget, 

együttműködést. 

Óvodánk búcsú ünnepe az Oltalom napján (október 1.) a családokkal közös Szent liturgián 

veszünk részt. A nap folyamán pedig a szülők és a gyermekek csoportonként szeretetben 

játékkal, közös énekléssel örvendeztetik meg egymást, a Szűzanya tiszteletének, szeretetének 

fényében. 

Advent idején a gyermekek szülőkkel készítik el az adventi koszorút, lelki gyakorlatot 

szervezünk a szülőknek ezzel egy időben. Szent karácsony ünnepén közös kántálás a 

gyermekek, szülők, dolgozók. 
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Szülőknek is ajánljuk, hogy kapcsolódjanak be az ünnepek előtt szervezett 

lelkigyakorlatokba, gyermekükkel járjanak misére ünnepnapokon. 

A tanév folyamán szülővel közösen szervezett kirándulást egy alkalommal szervezünk. 

A gyermeki ünnepek mikulás, farsang, gyermeknap óvodai időben szervezzük. 

Az anyák napi ünnep és az évzáró ünnepünk nyilvános. 

 

 

Betegség esetén kérjük, hogy a gyermeket tartsák otthon, hogy a többi gyermek megfertőzését 

elkerüljük. Fertőző betegség után orvosi igazolást kérünk, miszerint a gyermek közösségbe 

jöhet. További információval szívesen áll rendelkezésükre: a csoportban dolgozó mindkét 

óvónő. 

 

 

 

 

Fontos tudnivaló 
1.  Alkohol és drog fogyasztását az intézmény területén kérjük mellőzni! 

2. Az óvodába gyógyszert behozni tilos. 

3. Dohányozni az intézmény egész területén tilos. 

4. Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda 

által szervezett rendezvény alkalmával. 

5. Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvodavezető adhat engedélyt. 

6. Ha gyermek itt betegszik meg, az orvosi szobában elkülönítve várja a szüleit vagy az 

orvost. 

7. Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben 10 napnál 

igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerint 

illetékes jegyzőt. 

8. Amennyiben a nagycsoportos gyermekek körében az óvodapedagógus úgy ítéli meg, hogy 

még nem fejlődtek ki a sikeres iskolakezdés alapvető képességei, az óvoda vezetője 

hagyja jóvá, hogy még egy évig óvodába maradhasson. Nevelési Tanácsadó vizsgálatát, 

kérjük problémás esetben, amely eldönti, hogy a gyermek milyen iskolatípusba kerüljön.  

9. Megszűnik az óvodai elhelyezés – az iskolai életmódra felkészítő foglalkozások 

kivételével, ha a gyermek óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, 

hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan 

mulasztás következményeire. 

10. Ha a gyermek az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő 

foglalkozáson vesz részt, óvodai elhelyezése nem szűnik meg, de étkezéséről a szülő 

köteles gondoskodni. 

11. A gyermek étkezésének megrendelése másnapra történik. Hiányzás esetén az étkezés 

lemondható előzőnap nap 9 óráig. A bejelentés 24 óra múlva lép életbe. 

 A térítési díj beszedése a hirdető táblán feltüntetett napokon történik. A hiányzások miatti 

levonás a következő befizetéskor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a 

térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

12. Három vagy több gyermek esetén vagy államkincstári igazolás alapján térítési 

díjkedvezményre jogosult. A gyermekvédelmi határozat alapján ingyen étkezik a 

gyermek. 

13. Az óvodában a gyermek friss levegőn való tartózkodása alól csak orvosi javaslatra 

menthető fel. 

14. Ha az óvodában a gyermeket baleset éri, az óvónő köteles elsősegélyt nyújtani vagy 

orvoshoz vinni. A szülőt minden esetben értesíteni kell. 
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15. Munkaidő alatt minden óvodai dolgozó a helyén tartózkodik. Az intézményt csak indokolt 

esetben, a vezető engedélyével hagyhatják el. Soha nem lehet a gyerekeket felügyelet 

nélkül hagyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehetőségek 

 

Óvodánk a Pedagógiai Programban megjelölt foglalkozások és a hitre nevelés mellett (mely 

főfeladatunk) az érdeklődő gyermekek számára, lehetőséget biztosítunk néptánc tanulásra, 

külön hangsúlyt fektetünk a komplex iskolai előkészítésre. 

A gyermekek beszédfejlődését szükség esetén logopédus segíti. 

Fejlesztőpedagógus foglalkozik a részképességeiben lemaradt gyermekkel. A gyermek 

felzárkóztató foglalkozáson vehet részt. 

Sajátos nevelési igényű gyermekkel az igény típusának megfelelő konduktív pedagógus 

foglalkozzon. 

A szabadtéri foglalkozások az óvoda kertjében, vagy tanulmányi sétákon valósulnak meg. 

Reméljük, senkinek nem okoz gondot Házirendünk betartása. A házirenden kívüli, óvodánk 

működésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült kérdésekkel forduljanak bizalommal 

óvodánk illetékes munkatársaihoz, illetve a Szülői munkaközösség képviselőihez.  

 

 

Elérhetőség: Intézményvezető: Gyermánné Szabó Katalin (30) 593 9924 

                                                                   42˛/ 291-775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimációs záradék 
 

 

A házirendet véleményezte a szülői szervezet. 

 

 

A módosított  házirendet elfogadta a nevelőtestület (100%) elfogadta 

 

                                                                                               Dátum: 

                                                                                                

                                                                                               Aláírás: 

 

Jegyzőkönyv a………/2013. számon 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta:                                                                        Fenntartó: 

                                                                        

                                                                                           Dátum:  

                                                                    

                                                                                           Aláírás: 

                                            


