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Az intézmény adatai:

Neve: Tibolddaróci Meseerdő Óvoda és Központi Konyha

Fenntartó: Tibolddaróc és Kács községek Önkormányzatának Óvodai Társulása

Címe: 3423 Tibolddaróc Kossuth út 2

OM azonosítója: 028716

Telefonszáma: 49-337-149

Óvodavezető neve: Nagy Sándorné

A Házirend jogszabályi háttere:

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

- 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

a köznevelési intézmények névhasználatáról

- 1997. évi XXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

-2011.  évi  CXII.  Törvény az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információs

szabadságról
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Bevezető rész

A Házirend célja:

- a gyermeki és szülői jogok, kötelességek gyakorlási módjának meghatározása,

- a gyermekek életrendjével kapcsolatos rendelkezések megállapítása,

- az óvodai munkarend lefektetése,

- az óvoda helyiségeinek, berendezési tárgyainak használati rendjének meghatározása,

- az óvodához tartozó területek használati rendjének szabályozása.

A Házirend hatálya:

Személyi hatálya kiterjed:

- az intézménnyel munkajogi jogviszonyban álló személyekre,

- az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre, és azok szüleire,

- az óvodába belépő személyekre.

Időbeli hatálya kiterjed:

- a gyermekek tekintetében a jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig,

- a szülők tekintetében a gyermek jogviszonyának időtartamára,

- a dolgozók esetében a teljes nevelési év időtartamára.

Területi hatálya kiterjed:

- az intézmény teljes belső területére,

- az intézményhez tartozó külső területekre,

- az intézmény által szervezett külső programok esetén az intézmény területén kívül is.

A Házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok:

A Házirendet az intézmény vezetője készíti el, majd a nevelőtestület fogadja el. A Házirend

elfogadásakor a szülői közösség véleményezési jogot gyakorol.  A fenntartó csak abban az

esetben  véleményez,  ha  a  Házirend  kapcsán  többletköltségek  hárulnak  rá.  A  Házirend

jogforrás, melynek megsértése jogsértés, így szankcionálható. A Házirend módosítására akkor

kerül  sor,  ha  a  nevelőtestület,  a  szülői  közösség  erre  javaslatot  tesz,  illetve  jogszabályi

változások következnek be.
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A Házirend nyilvánossága:

A  Házirendet  ki  kell  függeszteni  az  intézményben,  hogy  mindenki  szabadon

tanulmányozhassa,  illetve  az  új  gyerekek  beiratkozásakor  egy  példányát  át  kell  adni  a

szülőknek. Valamennyi dolgozónak adni kell egy példányt a munkaviszony létrejöttekor.

A nevelési év rendje

A nevelési  év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.  Az óvoda a szünetek időtartamáról 7

nappal előbb értesíti a szülőket, illetve a nyári nagytakarítás 5 hetes időtartamáról már február

15-ig írásban információt közöl.

Nevelés nélküli munkanapot évente 5 alkalommal vehet igénybe az óvoda, erről is 7 nappal

hamarabb tájékoztatni kell a szülőket.

Az óvoda nyitva tartása

Heti nyitva tartás:

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó 5 napos munkarenddel, a szünetek kivételével folyamatosan

működik. A tanév rendjének megfelelően, törvényi rendelkezéseknek megfelelően ettől eltérő

munkarend is kialakulhat.

Napi nyitva tartás:

Az óvoda 6:30-tól 16:30-ig van nyitva. A gyermekeket óvodapedagógusok fogadják, és ők is

adják át a szülőknek a gyermekeket. A bejáró gyermekek kíséréséről a dajkák gondoskodnak.

Az óvoda napirendje

A  napirend rendszeres  ismétlődésével  állandóságot  jelent,  támpontot  ad,  ezáltal  érzelmi

biztonságot nyújt a gyermekeknek.

Óvodai életüket egész nap áthatja a rugalmasság, természetes életritmus, amelyben kiemelt

szempont  a  gyermek  testi,  lelki  szükségleteinek  figyelembevétele.  A  részben  folyamatos

napirenddel a gyermekek egyéni szükségleteihez, egyéni tempójához igazodunk.
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6:30        Óvodanyitás

                Gyülekezés, játék

                  Mindennapos testnevelés

                  Tisztálkodás, naposi tevékenység

                  Tízórai

                  Gondozási tevékenység, naposi feladatok

                  Komplex tevékenység

                  Levegőzés, udvari játék, séta

                  Tisztálkodás, naposi, gondozási feladatok

                  Ebéd

                  Tisztálkodás, naposi feladatok

                  Mese

                  Pihenés

                  Tisztálkodás, naposi, gondozási feladatok

                  Uzsonna

                  Tisztálkodás, naposi, gondozási feladatok

                  Játék hazamenetelig

16:30        Óvodazárás

A foglalkozások rendje

A szülő köteles biztosítani azt, hogy a gyermeke az óvodai foglalkozásokon részt vegyen.

Az óvodában a foglalkozások rendjét a hetirend tartalmazza. A csoportra vonatkozó hetirend a

csoportnaplóban,  és a munkatervben megtalálható.  A hetirendről  a nevelési  év első szülői

értekezletén  az  óvodapedagógusok  a  szülőket  tájékoztatják.  Az óvodában  megvalósítható,

nem  kötelező  programok:  bábszínház,  kirándulás  stb.  A  nem  rendszeres,  nem  kötelező

elfoglaltságot jelentő programok igénybe vételéért részvételi díjat kell fizetni. A programokra

való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást  a gyermek szülője számára meg kell

adni, a díjak befizetését a szülők aláírásukkal igazolják.

Gyermekek az óvodában

1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje

Az  óvodai  nevelés  a  gyermek  három  éves  korában  kezdődik  és  a  tankötelezettség

teljesítésének kezdetéig tart.
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Az óvodai  felvétel  jelentkezés  útján  történik.  A  fenntartó  az  óvodai  beiratkozás  idejéről

hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon a beiratkozást megelőzően 30 nappal. A

szülő köteles beíratni jogszabály alapján kötelezett gyermekét az óvodába. Beiratkozáskor a

szülő  köteles  bemutatni  a  gyermek  személyazonosítására  alkalmas  személyi  okmányokat,

illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Az óvoda vezetője  írásban értesíti  a  felvételi  kérelem elbírálásáról,  a  döntést  megalapozó

indokolással,  a  fellebbezésre  vonatkozó tájékoztatással  az  érintett  szülőket.  Átvétel  esetén

értesíteni kell az előző óvoda vezetőjét is.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a település jegyzőjét, ha a nyilvántartás

alapján  óvodai  nevelésre  kötelezett  gyermeket  a  szülő  nem íratta  be.  A jegyzőt  abban az

esetben is értesíteni kell, ha olyan gyermek került felvételre, akinek lakcíme nem a felvételi

körzetben van.

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja a KIR megfelelő felületén, a jogviszony

létrejöttét 5 napon belül regisztrálni kell. Az óvodába való felvétel egész évben folyamatos,

felvételre kerülhetnek a szabad helyek függvényében azok a gyermekek is, akik a felvételtől

számított 6 hónapon belül betöltik a harmadik életévüket, feltéve, hogy minden ötödik évét

betöltött gyermek felvételre került.

2. A gyermek joga, hogy:

- életkorának és képességeinek megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön

- biztonságos és egészséges környezetben neveljék, oktassák

- személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák

- védelmet biztosítsanak számára a fizikai, lelki erőszakkal szemben

- cselekvési jogát tiszteletben tartsák, de nem veszélyeztetheti saját, illetve mások testi

épségét

- vallási, nemzeti, etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák

- képességeinek megfelelő pedagógiai szakszolgálati segítséget kapjon

- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön

- napirendjét,  életrendjét  a  szabadidő,  testmozgás,  sportolási  lehetőség  biztosításával

alakítsák ki
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2. A gyermek kötelessége, hogy:

- vegyen rész az óvodai foglalkozásokon

- védje saját és társai testi épségét

- óvja az óvoda berendezését, játékait

- az óvoda dolgozói és társai emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartsa.

3. A gyermekek érkezésének, távozásának rendje

A reggeli gyülekező 8:15 percig tart, eddig kell a gyermekeknek az óvodába érkezniük, de

lehetőség van esetenként a későbbi érkezésre is, ha az a csoport napirendjét nem zavarja.

Az ebéd utáni távozásra 13:00-ig van lehetőség a pihenő idő zavarása nélkül.  Érkezéskor,

távozáskor mindig jelezni kell az óvodapedagógusnak, mert csak így lehet biztonságossá tenni

a gyermekek felügyeletét (udvari játék). Az óvoda kapuját a gyerekek biztonsága érdekében

mindig zárva kell tartani.

4. A gyermekekre vonatkozó egészségügyi követelmények

- az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat

- betegség után csak orvosi igazolás bemutatásával jöhet újra a gyermek

- gyógyszert  nem  adunk  be  a  gyermekeknek,  kivéve  az  életvitelt  nem  befolyásoló

készítmények pl. Laktóz tabletta.

- baleset  esetén  az  óvodapedagógus  haladéktalanul  intézkedik,  a  gyermeket  ellátja,

szükség esetén a szülőt, orvost, mentőket értesíti

- napközben megbetegedő gyermeket gyógyszeres ellátásban nem részesítünk

5. A gyermek mulasztásának igazolására vonatkozó szabályok

Kötelező óvodai nevelés 2015.09. 01-től

A  nemzeti  köznevelésről  szóló  CXC.  törvény  8§  (2)  bekezdésének  szabályozása  szerint

kötelező az óvodai szolgáltatást igénybe venni napi négy órában a nevelési év kezdő napjától

annak a gyermeknek, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. A kötelező
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óvodáztatás alól felmentést az illetékes jegyző adhat a szülő kérelmére az óvodavezető és a

védőnő egyetértése után.

Felmentés  csak  addig  adható,  míg  a  gyermek  be  nem  tölti  ötödik  életévét,  utána  nincs

felmentési lehetőség.

A kötelező óvodáztatásban részt vevő gyermekek hiányzása az óvodából  2015.09.01-től

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

- ha azt a szülő előzetesen bejelentette

- ha a gyermek beteg volt, és azt orvosi igazolással igazolja

- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt hiányzott.

Igazolatlan hiányzás büntetési fokozatai:

Öt nap hiányzás esetén:

- óvoda  vezetője  értesíti  a  területileg  illetékes  gyámhatóságot  és  a  gyermekjóléti

szolgálatot

Tíz nap hiányzás esetén:

- az óvoda vezetője értesíti az általános szabálysértési hatóságot

Húsz nap hiányzás esetén:

- az óvoda vezetője értesíti az illetékes gyámhatóságot

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

szóló 2012. évi II. törvény 247§ (c) pontja szerint a szabálysértési tényállás magvalósulásához

szükséges mulasztás mértéke tizenegy nap. A kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege

ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.

6. Az óvodai elhelyezés megszűnése 

- Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése a szülő kérelmére, másik óvodába történő

átvétellel, felvétellel.

 -  Megszűnik  az  óvodai  jogviszony,  ha  a  gyermek  megkezdi  a  tankötelezettség

teljesítését.

-  Az  óvodai  jogviszony megszűnésével  egyidejűleg  töröljük  a  gyermek  adatait  az

óvoda nyilvántartásából.
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7. A gyermekek étkeztetése az óvodában

Az óvoda a gyermekek számára napi háromszori étkezést biztosít.

Az étkezés időpontja: tízórai:        9:30-10:00 között.   

                                    ebéd:         12 - 13 óra között.

                                    uzsonna:     15 - 16 óra között.

Az  étkezési  díj  megállapítása a  mindenkor  érvényben  lévő  jogszabály,  önkormányzati

rendelet alapján történik. 

Gyermekétkeztetés normatív kedvezményeinek módosulása 2015.09.01-től

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az

ingyenes  bölcsődei  és  óvodai  gyermekétkeztetés  kiterjesztése  érdekében  történő

módosításáról  szóló  2015.évi  LXIII.  törvény 151.§ (59)  alapján  az  intézményi  térítési  díj

100§-át normatív kedvezményként kell biztosítani a gyermek után, ha a gyermek:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

- tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy családjában ilyen gyermeket nevelnek

- olyan családban él, ahol három, vagy több gyermeket nevelnek

- olyan családban él, ahol a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege

nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 § - át

- nevelésbe vették.

Az étkezés térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések:

A térítési díjat utólag kell fizetni. A térítési díj befizetése az óvodában, az élelmezésvezetőnél

történik,  előre  jelzett  napon.  Ha  a  befizetés  elmarad,  akkor  annak  pótlására  az

élelmezésvezető irodájában, munkaidőben lehetőség van.

A túlfizetés összege a következő havi térítési díj összegéből levonásra, jóváírásra kerül. 

Étkezés  lemondása: Telefonon,  illetve  személyesen  a  központi  konyhán,  az  adott  napon

7:30-ig. 

8. A gyermekek ruházata az óvodában

- Az óvodában ajánlatos a gyermekek ruházatának, lábbelijének jellel való ellátása,

a biztonságos felismerés érdekében.

- A gyermekek ruháit a gyermekek táskájában kell elhelyezni.
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- Az óvodai tartózkodás idejére váltóruhát javaslunk, váltócipő használatát kérjük.

- A váltócipő nem lehet papucs, mivel az balesetveszélyes.

- Az ágyneműk mosására kéthetente kerül sor, ez a szülők feladata

- A  foglalkozásokhoz  kért  felszereléseket  kérjük  jellel  ellátni,  ez  a  gyermekek

személyes tulajdona.

9. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái

A gyermekek nevelésében a pozitív értékek elismerésére, a helyes magatartás megerősítésére

helyezzük a hangsúlyt, az elismerést, a dicséretet tartjuk elsődleges nevelői módszernek.

Az óvodában a gyermekek jutalmazásának formái:

- a szóbeli elismerés, a dicséret,

A dicséret kiterjedhet:

- a gyermek magatartására,

- gyermek tevékenységében végzett, kiemelkedő teljesítményére.

A dicséret történhet:

- egyénileg, gyermekenként, illetve

- csoportosan, adott közösség számára.

10. A gyermeket fegyelmező intézkedések elvei és alkalmazásának formái

A gyermeket fegyelmező intézkedésre csak indokolt esetben kerül sor. 

A fegyelmező intézkedés szükségessé válhat:

- a gyermek saját és mások testi épségének veszélyeztetése esetén, 

- a gyermek nem megfelelő magatartása, az alapvető közösségi szabályok be nem tartása 

miatt.

Az óvodában a gyermeket fegyelmező intézkedés alkalmazásának formái:

- a gyermek szóbeli  figyelmeztetése,  a gyermek időleges kivonása a tevékenységből,

más tevékenységbe való átterelése.

Szülők az óvodában

1. A szülő jogai

- A szülő joga, hogy megismerje az óvoda helyi Pedagógiai Programját, Szervezeti

és Működési Szabályzatát, Házirendjét. 
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- A  szülő  joga,  hogy  gyermeke  fejlődéséről,  magaviseletéről,  rendszeresen

érdeklődjön, félévkor és évvégén tájékoztatást kapjon.

- A  szülő  joga,  hogy  hozzájusson  a  gyermeke  jogai  gyakorlásához  szükséges

információkhoz

- A  szülő  joga,  hogy  az  emberi  méltóság  tiszteletben  tartása  mellett  véleményt

nyilvánítson

- A szülő joga, hogy kérdést intézzen a pedagógusok felé, arra megfelelő választ

kapjon

2. A szülő kötelességei

- Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges

feltételekről.

- Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

A köznevelésről szóló törvény értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben

az  ötödik  életévét  betölti,  a  nevelési  év  kezdő napjától  napi  négy órát  köteles

óvodai nevelésben részt venni. Ennek teljesítéséért a szülő a felelős.

- Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és a tőle elvárható módon segítse azt.

- Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.

- Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.

3. Szülők és pedagógusok kapcsolattartásának lehetőségei

A  szülőknek  lehetőségük  van  rá,  hogy  az  óvodában  folyó  nevelőmunka  kialakításában,

megfelelő fórumokon vegyenek részt.

- szülői értekezlet (évente 2-3 alkalommal),

- nyílt nap,

- közös óvodai rendezvények ( farsang, nyuszi buli),

- barkács délutánok,

Kérjük  a  szülőket,  hogy  a  pedagógusokat  se  a  gyerekkel  kapcsolatos,  se  magánjellegű

beszélgetésekre a többi gyermekekkel való foglalatossága közben ne vonják el a csoporttól,

mert  ezzel  zavarhatják a nevelés folyamatát,  előidézhetik a baleset  kialakulását.  Hosszabb

beszélgetésre más alkalmat, lehetőséget vegyenek igénybe.
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4.A szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

Az óvodavezető és a pedagógusok feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a gyermekek

szülei ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit.

A tájékoztatás formái:

- szóbeli tájékoztatás, 

- írásbeli tájékoztatás.

A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet:

- közösen, illetve

- egyénileg.

A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat:

- az óvodavezető, 

- a nevelőtestület, 

- az óvodapedagógus,

- az óvodában dolgozó pedagógusok: fejlesztő pedagógus, logopédus.

A tájékoztatás rendje a következő:

az óvoda nyilvános dokumentumai:

- az SZMSZ, 

- a Házirend,

- a Pedagógiai Program.

Az óvoda nyilvános dokumentumai a vezetői irodában kerülnek elhelyezésre. A Pedagógiai

Program, a Házirend a faliújságon is megtekinthető, hogy azt a szülők szabadon, bármikor

megtekinthessék.  A  Házirend  egy  példányát  a  szülőknek  a  gyermek  óvodába  történő

beiratkozásakor, valamint a Házirendben történt változáskor át kell adni. Az óvoda köteles a

nyilvános  dokumentumokról  szóbeli  tájékoztatást  is  adni  a  dokumentumok  elfogadása,

valamint módosítása esetén. A szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét. Az igényt

-  annak  jellegétől  függően  -  az  óvoda  pedagógusa  a  dokumentumokba  való  betekintési

lehetőség biztosításával, illetve szóbeli tájékoztatás nyújtásával elégíti ki.

Az  óvoda  helyiségei,  berendezési  tárgyai,  eszközei  és  az  óvodához  tartozó  területek

használatának rendje

Az  óvoda  biztosítja  a  gyermeknek  azt  a  jogát,  hogy  az  óvodában  rendelkezésre  álló

helyiségeket, berendezési tárgyakat, eszközöket, az óvodai létesítményeket az óvoda nyitva

tartási idejében, az óvoda napirendjének megfelelően igénybe vegye. A gyermek az óvoda
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helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit csak felügyelet mellett használhatja. Az óvodában

biztosítva van a gyermek folyamatos felügyelete.

Az óvoda óvó-védő előírásai 

A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelme érdekében, a nevelési év kezdetén, ill.

szükség szerint megismertetjük az óvodában található veszélyforrásokat.

- A  balesetek  elkerülése  érdekében,  a  játékeszközök  használatával  kapcsolatos

elvárható magatartásformákat és szabályokat tartatunk be a gyermekekkel.

- Nem hozhatnak a gyermekek az óvodába saját maguk és más gyermek, valamint

az  óvoda  dolgozóinak  testi  épségét  veszélyeztető  tárgyakat,  amellyel  balesetet

okozhatnak (kés, olló, gyufa…).

- Ékszert  a gyermek csak a szülő saját  felelősségére hozhat óvodába. (Az ékszer

baleset forrása is lehet.)

- Az óvodába csak olyan élelmiszert lehet a közétkeztetésen kívül behozni, melyet

olyan  üzletből  vásároltak,  melynek  élelmiszer  eladására  és/vagy  előállítására

hatósági engedélye van

- Az óvoda egész területén dohányozni, és alkoholt fogyasztani tilos!

Beléptetés rendje:

- A gyermekek védelme érdekében a kapu záródására fokozott gondot kell fordítani!

Egyéb rendelkezések

Az óvoda engedélyezi azoknak a tárgyaknak, játékoknak a behozatalát, amelyek a gyermek

beilleszkedését  segítik,  biztonságérzetét  növelik  (cumi,  takaró,  alvós  játék)  Az  óvoda  az

otthonról behozott tárgyakért nem vállal felelősséget

A reklám tevékenység az óvodában tilos, kivéve, ha a gyermekeknek szól és az egészséges

életmóddal,  a környezetvédelemmel,  ill.  kulturális  tevékenységgel függ össze. A reklámok

elhelyezésére, terjesztésére kizárólag az óvodavezető adhat engedélyt.
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Záró rendelkezések

Az óvoda alkalmazotti közössége a Házirendet a 2017. augusztus 25-én tartott értekezletén

elfogadta.

A szülői közösség a Házirendbe foglaltakkal kapcsolatban véleményezési jogát gyakorolta.

Hatályba lépés időpontja. 2017. szeptember 15.

Tibolddaróc, 2017. 09.10.
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Intézmény OM azonosítója: 028716                                 Intézményvezető:……………………

Legitimációs eljárás

Jóváhagyta az alkalmazotti közösség:  …………………………………...................................

                                                              ….………………………………………………………

                                                            …………………………………………………………..

                                         

A szülői szervezet nevében egyetértését nyilvánította:………………………………………….

A fenntartó nevében egyetértését nyilvánította:………………………………………………..

                                          

A dokumentum jellege: nyilvános

Érvényességének ideje: 2017. 09. 15-től határozatlan ideig

Ph
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