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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A házirend:
 1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és ágazatról
 A Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény;
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
 2012.éviCXXIV. törvény Nemzeti Köznevelési Törvény módosítása
 A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012.(VIII.28.)
kormányrendelet
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján készült.
 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésinek
irányelve
 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról
alapján készült.

Óvodánk neve: Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
Címe: 4071 Hortobágy Erdei F. u. 2.
Tel.: 52/369-036
Alapító szerve: Hortobágy Község Önkormányzata
Óvodavezető: Baranyainé Fekete Ilona
Gyermekvédelmi felelős: Ács Józsefné
Minőségügyi vezető: Budainé Sándor Erika
Fejlesztőpedagógus: Könnyű Julianna
Felülvizsgálat:
A házirendet az SZMSZ-el együtt évente felülvizsgálja a nevelő testület, szükség szerint év közben
is módosítható. A felülvizsgálatot kezdeményezheti a szülői szervezet is.
Az elfogadás módja:
A házirendet a nevelőtestület fogadja el, az óvodavezető hagyja jóvá. A szülői szervezet képviselői
véleményezési jogot gyakorolnak. A házirend azon rendelkezéseihez, amely többletkötelezettséget
jelent a fenntartó számára, hatálybalépése előtt a fenntartó egyetértésének beszerzése szükséges.
Kiterjedési köre:
A házirend szabályozása kiterjed a gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre, az óvoda
alkalmazottaira. A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértésnek minősül.
Időbeli hatálya:
A házirend kihirdetésének napjától érvényes visszavonásig.
A házirend célja:
A jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek helyi gyakorlatának belső szabályozása.
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Óvodánk működési információi:
Óvodai nevelési év: szeptember 1 – augusztus 31.
Óvodánk nyitva tartása: hétfőtől péntekig: 7.00 - 17.00-ig
A napi nyitva tartás 10 óra.
Nyári zárás: karbantartási – felújítási munkák miatt. A szülőket a nyári zárás időpontjáról február
25-ig tájékoztatjuk. A nyári zárás ideje alatt a gyermekek elhelyezéséről a szülő gondoskodik.
Nevelés nélküli munkanapok: a nevelési év folyamán 5 munkanap lehet (továbbképzés, értekezlet).
Időpontjáról legalább 7 nappal előtte értesítjük a szülőket.
A gyermekeket nyitástól folyamatosan lehet hozni az óvodába.
Kérjük, hogy a folyamatos napirendünk érdekében a gyermekek mindennap 8 óráig érkezzenek meg
az óvodába.
Óvodai felvétel:
Időpontját minden évben fenntartóval való egyeztetés után tesszük közzé
 honlapunkon
 a Hortobágy Hírmondó újságban (helyi lap)
 az óvoda és az önkormányzati hirdetőtáblán
Óvodai felvétel feltétele:
 az adott év szeptember 30 – ig betöltött gyermek a 3 év
 Megfelelő szociális érettséggel rendelkezik.
Óvodakezdéskor két hétnél nem régebbi orvosi igazolást kérünk.
Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a Gyámhatóság által kezdeményezett
esetekben a gyermek felvételét – átvételét nem tagadhatjuk meg.
Az óvodai felvétel folyamatosan történik.
Óvodai felvételhez/átvételhez szükséges dokumentációk:
 a szülő/gondviselő személyazonosságát, lakhelyét igazoló dokumentumok
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím – és TAJ kártyája
A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések:
-

A gyermek távolmaradásáról a szülő legalább egy munkanappal megelőzően tájékoztassa az
óvodát.
Ha a távolmaradás előre nem látható, azt annak napján lehetőleg 8-9 óráig be kell jelenteni.
Az egy hetet meghaladó, huzamosabb távolmaradás a csoportvezető óvónőnél egyeztetendő.
Ha a gyermekbetegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hoztató ismét óvodába.
A tanköteles korúak (5 évesek) 7 nap igazolatlan hiányzása esetén az óvodavezető írásban
felszólítja, további hiányzás esetén értesíti a jegyzőt.
Másik intézménybe történő átíratáshoz (költözés, stb.) a tőlünk kapott, a változáshoz
szükséges igazolást a fogadó intézményben kell leadni.
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A gyermekek egészségének védelmét szolgáló szabályok:
 Az óvodát csak egészséges gyermek látogathatja. Betegségre gyanús, kiütéses, lázas
gyermek a közösségben nem maradhat, az óvodapedagógus gondoskodik az elkülönítésről,
és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit
 A betegségből felgyógyult gyermek csak friss orvosi igazolással jöhet újra az óvodába.
 A gyermekek gyógyszerezését az óvoda nem vállalja!
 Az óvodai orvosi vizsgálaton kiszűrt gyermekeket a szülő kötelessége elvinni a
szakrendelésre.
 Amennyiben egy gyermeknél valamilyen fertőzöttséget észlelünk (bőrbetegség, ótvar,
hajtetvesség) azt jelezzük az ÁNTSZ-nek is. A fertőzött gyermek csak orvosi, vagy a
védőnők által kiállított igazolással látogathatja újra az óvodát, amennyiben a fertőzöttség
megszűntét igazolják.
 Egészségre ártalmatlan, veszélytelen játékokat, tárgyakat a gyerekek hozhatnak az óvodába,
de azokért anyagi felelősséget nem vállalunk.
 A gyermekek napi ruházata legyen tiszta, kényelmes, praktikus. A polcukon legyen
váltóruha!
 Az évszakok adta lehetőségeket kihasználjuk. A nap, vízfürdő, mezítlábas járás, téli
időszakban -10°C-ig szánkózás, csúszkálás, kirándulások – fontos részei mindennapi
tevékenységeinknek. Szeretnénk, ha a gyermekszeretetükből adódó egyéni féltés miatt nem
fosztanák meg a gyermekeket a közös élmény maradandó örömétől.
 Tornafoglalkozásokhoz kényelmes váltóruha biztosítását kérjük.
 Gyermekeink biztonsága érdekében az óvodapedagógusok rendszeresen gondoskodnak a
balesetvédelmi szabályok ismertetéséről. Kérjük, a szülőket e szabályok betartását erősítsék
a gyermekekben!
 A gyermekeink egészségét védő szabály szerint az óvoda egész területén tilos a
dohányzás!
 Bomba illetve tűzriadó esetére megismertetjük gyermekeinket a menekülési útvonallal.
Veszély esetén első feladat a gyermekek kimenekítése és biztonságos helyre juttatása.
Óvó- védő rendelkezések:
 Óvodás gyermek intézményünkből csak gondviselő kíséretében érkezhet/távozhat!
 Óvodánk rendjéhez tartozik – mindkét fél érdekében – „a kézből-kézbe” való átadás
gyakorlata.
 A gyermeket egyedül csak a szülő írásbeli kérelmére engedjük haza.
 Amíg a gyermek az intézményben tartózkodik, az utcai és a bejárati ajtót kulcsra zárni tilos!
A
biztonság
érdekében
a
tolózárat
használjuk
a
kapu
bezárására.
Kérjük, minden esetben zárják a kaput!
 A kapura felszerelt csengővel lehet jelezni, ha korábban jönnek a gyermekért.
Közérdekű információ:
Óvodánk hirdetőtábláján aktuális tájékoztatóinkat, felhívásainkat, értesítéseinket olvashatják..
 Kérjük ezek folyamatos figyelemmel kísérését, a közölt időpontok betartását
 Szükség esetén aláírásukkal kérjük a közöltek tudomásul vételét.
 Óvodánkban Szülői Munkaközösség működik Megválasztásukhoz a szülők több mint 50%-a
szükséges.
 Gyermekközösséget érintő kérdések megtárgyalásakor a szülők képviselői tájékoztatást
kérhetnek
 Tanácskozási joggal vehetnek részt a nevelőtestületi értekezleteken.
 A nevelési év első szülői értekezletén az óvodavezető ismerteti a szabályzatok
fellelhetőségét.
 A házirend az óvodánk fali tábláján kerül kifüggesztésre.
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Térítési díj befizetése:
Az óvodai ellátás ingyenes.
 Az étkezési díj befizetésének időpontját a csoportok bejárati ajtóján és az óvoda
hirdetőtábláján is jelezzük.
 A térítési díjat az önkormányzat munkatársa szedi, így a megadott időpontok betartását
kérjük figyelembe venni!
 A napi étkezés igénylését 11 óráig kérjük, jelezzék, ami másnaptól érvényes.
 Az óvodából való kizárást vonhatja után a térítési díj befizetésének elmulasztása.
 Óvodánk számára a SAPEX DUETT KFT főz.
 Óvodánkban tálalókonyha működik.
Intézményünk kapcsolatai
A szülő, gyermek és az óvodapedagógus együttműködése:
A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében jó partneri kapcsolatot igyekszünk kialakítani a
szülőkkel. Ennek feltétele a kölcsönös bizalom, őszinteség. Ezért kérjük, véleményével,
észrevételeivel, problémáival bátran forduljanak gyermekük óvónőihez. Problémák megoldásának
sikertelensége miatt forduljanak az óvodavezetőhöz, és közösen keressék a megoldást.
Szülők számára biztosított fórumok:
 szülői értekezletek
 nyílt nap, ünnepek, rendezvények
 közös rendezvények, programok
 fogadóóra előre egyeztetett időpontban
 óvodai hirdetőtábla a közérdekű információk nyújtásához.
Fenntartónk:
Hortobágy Község Önkormányzata
Hit- és vallásoktatás:
A gyermek joga, hogy hit- és vallásoktatásban vegyen részt. A hit és vallásoktatást az óvodai
foglalkozásoktól elkülönítve, az óvoda napirendjét figyelembe véve szervezzük.
Kapcsolattartásunk az helyi általános iskolával és kollégiummal:
Reggelente a kollégiumi nevelők kísérik óvodába a gyermekeket, délután pedig egy óvónő és egy
dajka kíséretével mennek 17 órára a kollégiumba.
Az intézmények zökkenőmentes működése érdekében az együttműködést az időben történő korrekt
tájékoztatás, egymás munkájának segítése jellemzi.
Egészségügyi ellátás:
Az előírt szűrővizsgálatokat óvodánk gyermekorvosa látja el óvodánkban. A fogorvosi szűrés
évente, a szemészeti szűrés kétévente történik.
A védőnő rendszeresen látogatja intézményünket:
 fejtisztaság ellenőrzését hetente
 szűréseit a munkaterve alapján végzi
Nevelési Tanácsadó:
Az esetleges probléma felmerülésekor az óvoda javaslatára, a szülő egyetértésével történik a
beutalás.
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Tisztiorvosi Szolgálat:
Járványos gyermekbetegségek esetén bejelentési kötelezettségünk van a fertőzés megakadályozása
érdekében.
Kistérségi Humán Szolgáltató Intézmény:
 Gyermekvédelmi konferenciájukra beszámolóval készül a gyermekvédelmi felelős
 A gyermek neveltetésének veszélyeztetettsége esetén élünk a bejelentési
kötelezettségünkkel.
 Szükség esetén közös családlátogatásokat szervezünk a külterületi részeken élőknél
Legitimizációs záradék
A nevelő testület az intézmény házirendjét a 2013. március 21-én megtartott nevelési értekezletén
egyhangúan (100%) elfogadta.
A Szülői Munkaközösség a házirendet 2013. március 20 – án megismerte, egyetértő nyilatkozatukat
megfogalmazták.

_____________________________________________
Hortobágyi Nyitnikék Óvoda vezetője
ZÁRADÉK
A Házirend a módosításig érvényes.
A módosítást kezdeményezheti:
- az óvodavezető
- SZM. képviselői.
A Házirendet az óvodavezető 2/2013 (III. 21) határozat alatt jóváhagyta
Hortobágy, 2013. március 22.

___________________________________________
óvodavezető

A Házirend hatálybalépésének időpontja: 2013. április 01.

__________________________________________
óvodavezető
Hortobágy, 2013. március 22.
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Mellékletek:
1. sz.: Gyermeki jogok és kötelességek
2. sz.: Szülői jogok és kötelességek
3. sz. Küldetésnyilatkozatunk.

1. sz. MELLÉKLET
A gyermekek jogai és kötelezettségei
A gyermeknek joga, hogy a nevelési intézményben biztonságban és egészséges
környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét játékidő, pihenőidő, testmozgás
beépítésével. Étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségnek megfelelően
alakítsák ki. Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus
felügyelete alatt áll.
- A gyermek emberi méltóságának, és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem
vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik az
étel erőltetése, a levegőztetés megvonása. A gyermeket közvetlen, vagy közvett hátrányos
megkülönböztetés nem érheti.
A gyermeknek jogai és kötelezettségei:
- Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön.
- Nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön
(több szülő együttes kérése alapján).
- Vallási, világnézeti, vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.
- A gyermek nevelése és oktatása az intézménypedagógiai programja alapján történik, mely
szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani.
- A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem
korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját,
illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja
viselkedésével a többiek fejlődéséhez való jogát.
- Család anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.
- A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztő eszközök) berendezéseit
(bútorok, rádió, magnó) felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra
vigyáznia kell.
- Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házrendben megfogalmazottak
szerint vegyen rész saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben
tartásában.
-
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2. sz. MELLÉKLET
A szülő jogai és kötelességei
A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg nevelés-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga
(állami, egyházi, alapítványi).
A szülő joga különösen, hogy
- Megismerje a nevelési oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját,
házirendjét, SZMSZ-ét, IMIP-jét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
- Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletesen és érdemi tájékoztatást,
neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
- Írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a szülői
munkaközösség, a pedagógus megvizsgálja és arra a megkereséstől számított 15 napon belül
érdemi választ kapjon.
- A nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a
nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozások megszervezését
kezdeményezze.
- A nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a
foglalkozásokon.
- Kezdeményezze a szülői munkaközösség létrehozását és közreműködjön annak
tevékenységében.
- Személyesen,vagy képviselője útján vegyen részt az érdekeit érintő döntések
meghozatalában.
- Jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon.
A szülő kötelessége különösen, hogy
- Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről.
- Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.
- Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését.
- Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre a
szükséges tájékoztatást megadja.
- Elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi
élet magatartási szabályainak elsajátítását.
- Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében.
- Tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.
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3. sz. MELLÉKLET
Küldetés nyilatkozatunk
Óvodánkban a családok jelentős szerepét elismerve, azokkal együttműködve, biztonságot nyújtó,
szeretetteljes légkörben neveljük a gyermekeket. Számunkra legfontosabb a gyerekek szeretete és
megbecsülése. Arra törekszünk, hogy a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve testileglelkileg egészséges, mozgásszerető gyermekeket neveljünk.
A két tagóvoda (más-más településen) különböző sajátosságokkal rendelkezik, de mindkettőben
nagy gondot fordítunk az otthonosságra, a gyerekek érdekeit figyelembe vevő esztétikus környezet
kialakítására, ahol a gyermekek szívesen vesznek részt a napi tevékenységekben.
Célunk:
- A gyermekek környezetvédelmi szemléletének formálása, környezetük tevékeny
megismerésének, környezetalakító magatartásának kialakítása, fejlesztése,
- Gyermekeink fel tudják mérni saját helyzetüket a csoportban és a természeti környezetben,
- A gyermekek természeti és társadalmi környezetük iránti empátiás készségének kialakítása,
- A gyermekek figyelmének kiterjesztése a természet jelzéseire, értékeinek megbecsülésére,
- Szívesen vegyenek részt minden olyan tevékenységben, amely a környezet óvására,
védelmére, a környezeti problémák enyhítésére, javítására irányul,
- Mint nevelő intézmény törekszünk a gyermekek fejlesztésére, személyiségük
kibontakoztatására.
- Valljuk, hogy minden gyermek érték, önmagához képest érzelmein és tevékenységein
keresztül fejleszthető.
- A gyermek fejlődő személyiség, ezért sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi,
lelki szükségletei vannak. A mi feladatunk ezek kielégítése, ill. az ehhez szükséges
tevékenységek biztosítása.
- Az óvodás gyermek szociális képességeit a további fejlődés alapjának tekintjük, ezért a
kooperációs és kommunikációs képességeik fejlesztésére különös hangsúlyt fektetünk.
Igyekszünk tevékeny, önmagát és másokat elfogadni tudó gyermekeket nevelni.
- Szabadidős tevékenységek szervezésével színesítjük a gyermekek hétköznapjait.
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