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„A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás.”  

(Pestalozzi) 

 

 
 

 

Önök a Varsányi Játékkuckó Óvoda Házirendjét tartják most kezükben. Kérjük, hogy olvassák 

végig, és a gyermekek érdekében tartsák és tartassák be az abban foglaltakat! 

 

Az óvodai nevelésünk célja gyermekeink biztonságos, szeretetteljes, elfogadó légkörben 

történő sokoldalú, harmonikus fejlesztése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása az 

egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. 

Személyes példaadáson keresztül olyan értékek és erkölcsi értékrend átadása, ami 

megalapozza, a tanuláshoz, az iskolai közösségbe való sikeres beilleszkedéshez, és a majdani 

felnőtt élethez szükséges személyiségvonásokat. 

Ennek érdekében, kérjük Önöket az eredményes együttműködésre, és az óvoda Házirendjében 

megfogalmazott szabályok betartására. 

 

 

 

 

Varsány, 2015. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

 

 Köszönettel: 

 

                   Ispán Lászlóné 
                        megbízott óvodavezető 
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Kedves Szülők! 

 

 

E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi előírásokat, az Önök 

elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenek felett álló érdekeit vettük 

figyelembe. Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák 

végig, és a gyermekek, valamint az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek a 

benne foglaltak betartására! A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba 

történő jogszerű belépéstől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a 

szülőkkel történő megállapodás szerint – a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén 

kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek. 

Óvodánk önkormányzati fenntartású, a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési 

intézménye, a családi nevelés kiegészítőjeként működik, alapvető feladata az óvó-védő, 

szociális és személyiségfejlesztő funkció. A gyermeki személyiség kibontakoztatására, 

nevelésére és fejlesztésére törekszik. Fejlődésüket tudatosan tervezett és szervezett nevelési 

helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő. Óvodánk a gyermek harmadik 

életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési rendszer 

szakmailag önálló nevelési intézménye.  

 

Ennek érdekében, kérjük Önöket az eredményes együttműködésre, és az óvoda Házirendjében 

megfogalmazott szabályok betartására. 

 

 

 

 

 

Varsány, 2015. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                            Köszönettel: 

                   Ispán Lászlóné 
                                                                                                               megbízott óvodavezető 
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H Á Z I R E N D  

 

1. Az intézmény adatai 

Az intézmény neve:              Varsányi Játékkuckó  Óvoda 

Az intézmény alapítója:           Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Az intézmény fenntartója:                Varsány Község Önkormányzata  

Az alapító okirat száma és kelte:      25/2013.(III.25.); 34/2013. (IX.29.) 

Az intézmény székhelye:           3178. Varsány, Béke út 10. 

Az intézmény típusa:                        Óvoda  

Telefon:                                            06 32 387-015 

Email:                                               jatekkuckovarsany@gmail.com 

Az intézmény telephelye:                3178. Varsány, Béke út 10. 

Alapító:                                             Varsány  Község Önkormányzata 

Az alapító címe:                                3178. Varsány, Rákóczi út 1. 

Az intézmény felügyeleti szerve:     Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                                                          3178. Varsány, Rákóczi út 1. 

Megbízott Óvodavezető:                   Ispán Lászlóné 

Gyermekvédelmi felelős:                  Bárányné Uhrin Anikó 

Gyermekorvos:                                  Dr. Rózsa Szilveszter 

Védőnő:                                             Laukóné Oláh Magdolna 

Telefon:                                             06 32 387-004 

 

2. Törvényi háttér 

 
A Házirend jogi érvényű alapdokumentum. 

 

Szerepe, hogy segítse az óvodai közösségi élet megszervezését, valamint biztosítsa az egyéni 

jogok érvényesülését oly módon, hogy az, mások jogait korlátozná, vagy a közösség életét 

zavarná. 

A gyermeki jogok érvényesítése az óvoda dolgozóinak felelőssége. 

A Házirendben meghatározott eljárások, szabályok csak az óvodában történő jogszerű 

belépéstől az óvoda jogszerű elhagyásáig terjedő időre, valamint a nevelési programban 

szereplő óvodán kívüli foglalkozások, programok idejére érvényesek. 

Az ezen kívüli időben a szülői felügyelet joga és felelőssége érvényesül. 

 

Jogszabályi háttér: 

 A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXXIX. Törvény, 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 

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

151. §  

 2015. évi LXIII. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés 

kiterjesztése érdekében történő módosításáról*1. § (1)  

 A Köznevelési Törvény vonatkozó rendelkezései,  

 2011. évi CXC. Törvény, 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján készült 
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Legitimáció: 

 

 A házirendet az óvodavezető készíti el a nevelőtestület tagjainak bevonásával és a 

Szülői Szervezet közreműködésével. 

 A házirendet a Szülői Szervezet véleményezi, és a nevelőtestület fogadja el. 

 Az óvodavezető jóváhagyása után a Házirend előírásai mindenki számára kötelező 

érvényű.  

 A Házirendben foglaltak visszavonásig érvényesek. 

 A Házirend kiterjedésének köre:  

 az óvodába járó gyermekek, 

 a gyermekek szülei és hozzátartozói, 

 az óvoda dolgozói, 

 az óvodával kapcsolatban lévő magánszemélyek, és intézmények      

 

3. Gyermeki jogviszony 
Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. Az óvodai felvétel, megszűnés, elutasítás módja 

a Köznevelési Törvényben megfogalmazottak szerint történik.  

Az óvodai felvétel eljárásrendje     

2011. évi CXC. Törvény 49. § és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § alapján. 

Az óvoda alapító okirata, az óvodai felvétel körzethatáráról.  

Óvodai felvételkor előnyt élveznek a körzetben lakó, tanköteles gyermekek, testvérek, 

valamint a halmozottan hátrányos helyzetben élő családok gyermekei. 

Óvodai jogviszony: 

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdés 
A Törvény értelmében: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 

harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson vesz részt.  

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő 

kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 

szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 

való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 

sajátos helyzete indokolja. 

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá 

tankötelezettségének teljesítését! Nkt. 72. § (1) b) 

 a tárgy év augusztus 31. napjáig betöltötte a harmadik életévét, illetve a tárgy év 

december 31. napjáig betölti a három éves kort, amennyiben az óvoda helyet 

biztosított a körzetében jelentkező valamennyi harmadik életévét betöltött 

gyermeknek, 

 egészséges és ezt orvos igazolta,         

A felvétel alapelvei: 

Az óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba történik meghatározott időben. A szülők 

a beíratáshoz a gyermek és a gondviselő azonosítására alkalmas dokumentumait hozzák 

magukkal (gyermek születési anyakönyvi kivonata, szülő és gyermek lakcímkártyája, 

gyermek TAJ kártyája). A beíratást követő 30 napon belül a szülőt értesítjük a felvételről, 

illetve az elutasításról. A határozat ellen a szülő 15 napon belül jogorvoslattal élhet a 

jegyzőnek címzett, az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel. 

 

Gyermekek átvétele: 

Hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az átadó, illetve az átvevő 

óvoda vezetője tölti ki, és küldik meg kölcsönösen egymásnak. 
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A tanköteles korú gyermeket az óvoda köteles fogadni. 

 

A gyermek abban az évben, melyben ötödik életévét betöltötte, a tárgyévben kezdődő nevelési 

év első napjától napi négy óra óvodai nevelésben köteles részt venni. (8.00 -12.00 óra) 

Az 5 éves kort betöltött, tanköteles gyermek rendszeres óvodába járása a törvény által előírt 

kötelezettség. A hosszabb hiányzást, az óvodavezető mérlegeli, illetve engedélyezi. 

Az óvodavezető 10 napi igazolatlan hiányzás esetén felszólítja a szülőt a rendszeres óvodába 

járásra. Amennyiben a háromszori felszólításnak a szülő nem tesz eleget, az óvodavezető a 

jegyzőnél szabálysértési eljárást kezdeményez. 

 

Az óvodai elhelyezés megszűnése: 

2011. évi CXC. Törvény 45. § és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 50. § alapján -  

 az óvodai elhelyezés megszűnik, ha a gyermeket másik óvoda átvette, és ezt a 

befogadó óvoda, írásban visszaigazolta (a szülő írásban történt bejelentése alapján),  

 ha a gyermeket felvették az iskolába, illetve a 7. életévét betöltötte (kivéve abban az 

esetben, ha a gyermek SNI, és Szakértői Véleménnyel rendelkezik). 

 

A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § alapján 

Amennyiben a gyermek az óvodai foglalkozásokról távol marad, a mulasztást igazolni kell. A 

mulasztást akkor lehet igazoltnak tekinteni, ha: 

 a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem hozza el az 

óvodába. Egy hétnél hosszabb távollét esetén ezt előzetesen írásban kell kérni az 

óvoda vezetőjétől. Az engedély megadható, amennyiben a gyermek rendszeresen járt 

óvodába. 

 A gyermek beteg volt, és ezt a tényt a szülő az orvosi igazolás óvónő részére való 

átadásával igazolja. Az igazolást a gyógyult gyermek közösségbe vitelének első 

napján kell átadni. 

 A gyermek hatósági intézkedés, vagy alapos indok miatt nem tudott óvodalátogatási 

kötelezettségének eleget tenni. 

 Minden távolmaradást 8 óráig be kell jelenteni a csoport óvónőjének, vagy az 

élelmezésvezetőnek. 

 A tíz napnál hosszabb igazolatlan távollét esetén (a megszüntetés tárgyában hozott 

döntés jogerőre emelkedésének napján) a gyermek – kivéve, ha 5. életévét betöltötte – 

törölve lesz az óvodások névsorából, és helyére új gyermek kerül. 

 

Beiskolázás, értékelés, jutalmazás és fegyelmezés rendje: 

2011. évi CXC. Törvény 58. § és a 20/2013. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53. § alapján 

 Tankötelessé válik az a gyermek, aki adott év augusztus 31.-éig betölti 6-dik életévét, 

ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkésőbb az azt követő évben. A 

tankötelezettség kezdetéről az óvodavezető, az óvodavezető vagy a szülő 

kezdeményezésére a Szakértői Bizottság dönt. 

 Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Kérdéses esetben kérni 

kell a Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálatát, melyet ismertetni és aláíratni 

kell a szülővel. A kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott 

iskolába beíratni. 

 Szülői kérés alapján azon gyermekek esetében, akik az adott év augusztus 31-éig töltik 

be 6. életévüket, de még egy év óvodai ellátást igényelnek, kérelmet kell az óvoda 

vezetőjéhez benyújtani a további óvodai nevelés biztosítására. Még egy év óvodai 

ellátásról az óvodavezető dönt. 
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 A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik évente minimum két 

alkalommal a megfigyeléseik alapján a fejlődési lapok kitöltésével.  
 

 Az értékelés fontos közösségalakító tényező. Az óvodában a pozitív értékelés az 

elsődleges. Ezzel erősíthetők leginkább a gyermekek helyes megnyilvánulási, és ezzel 

alakíthatók ki a pozitív viselkedésformák. 

 A gyermeki jutalmazás az óvodában a verbális és nonverbális kifejezések és 

kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő feladatadás. 

Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható! 

 A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív 

irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben a 

tevékenység megállítása. A fegyelmezés mindig a gyermek viselkedésének 

közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el, nem a 

gyermeket. 

 Tilos az óvodában olyan fegyelmezési módszert alkalmazni, amely a gyermeket 

megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiségi jogait, és emberi méltóságát. 

 

4. Az óvodai munkarenddel kapcsolatos tudnivalók 

A nevelési év meghatározása: 

Az óvodában a nevelési év szeptember első munkanapjától – augusztus 31. napjáig tart. 

Az óvoda nyitvatartási rendje: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. § alapján  

 

 Az óvoda hétfőtől péntekig 7 – 17 óráig tart nyitva. 

 A gyermek az óvodában maximum 9 órát tölthet.  

 A szülő gyermekét az óvoda zárásáig köteles hazavinni. 16-tól 17 óráig a dajka az 

intézmény takarítását végzi. Gyermekek felügyeletét nem láthatja el. 

 Szülői igényfelmérés alapján óvodapedagógus 7 és 16 óra között van jelen a 

gyermekek között. 

Az óvoda napirendje: 

 7-8: Összevont gyülekező, szabadon választott tevékenységek. 

 8-10:30: szabadon választott játék, tevékenységben megvalósuló tanulás, egyéni 

fejlesztés, folymatos tízórai, mindennapos egészségfejlesztő testmozgás, szabadidős 

tevékenység (mese-vers, énekes játékok, rajzolás-mintázás-kézimunka, mozgásos 

játékok, külső világ tevékeny megismerése) 

 10:30-12: Készülődés az udvarra, ebédig játék a szabadban, séták, kirándulások. 

 12-12:45: Tisztálkodási teendők, ebéd. 

 12:45-14:45: Tisztálkodási teendők, lefekvés, délutáni alvás vagy csendes pihenő. 

 14:45:17: Tisztálkodás, folyamatos uzsonna, szabad játék, mozgásos percek, 

szabadidős tevékenységek. 

A gyermekek napirendjét úgy alakítottuk ki, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális 

tevékenységek az életkoruknak megfelelően legyenek biztosítva. 

Nevelés nélküli munkanapokkal és a zárva tartással kapcsolatos tudnivalók: 

 A 11/1994. VI. 8. MKM számú rendelet biztosítja az óvodák számára, hogy évente öt 

alkalommal nevelés nélküli munkanapot tartsanak. Ezeken a munkanapokon 

gyermekek nem tartózkodnak az óvodában. Az óvoda dolgozóinak ekkor nyílik 

lehetősége a nevelési, munkatársi értekezletek, a szakmai, pedagógiai napok, a 

tanulmányi kirándulások megtartására. 
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 A nevelés nélküli munkanapok időpontját az óvoda legalább hét nappal az 

esedékesség előtt köteles a szülővel közölni. 

 A nyári zárva tartás időtartama a szülők igényeinek felmérésével, a fenntartó 

jóváhagyásával történik. Tervezett idejét tárgy év február 15-ig, pontos idejét a zárás 

előtt három héttel, a szülők számára közzé tesszük. Eddigi gyakorlatunknak 

megfelelően maximum 5 hét. 

 Az őszi-, téli-, tavaszi szünet rendje szülői igényfelmérés alapján, az iskolai szünetek 

rendjéhez igazodik. 

 Június 1-jétől, augusztus 31.-éig nyári napirend szerint folyik a nevelés. 

 

 

5. A gyermeki jogok gyakorlása 

 

Szülői képviselet 

Személyes adatok védelme, tájékozódás módja: 

 személyes adatokat nem szolgáltatunk ki, az óvoda valamennyi dolgozóját titoktartási 

kötelezettség terheli. 

 a szülő jogosult a gyermekére vonatkozó adatok megismerésére, 

 az óvoda alapdokumentumai nyilvánosak / SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program /. 

 az óvoda alapdokumentumai mindenki számára megtekinthetők az intézményben. 

 

Az emberi méltósághoz való jog érvényesülése: 

 a gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletbe kell tartani,     

 védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

 jogorvoslati lehetőségek: csoport óvónője, óvodavezető, fenntartó, jegyző, bíróság. 

 nem tehető a gyermekek előtt indulatos, negatív megjegyzés mások gyermekére, 

szüleire, származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre. 

 

Információhoz való jutás rendje, tartalma: 

 szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, napi rövid beszélgetés, 

 csoportlátogatás, beszoktatás, ünnepeken való részvétel, 

 évenkénti tájékoztatás fogadóórán – a fejlődési lap az óvodából nem vihető el és nem 

másolható, a csoport dokumentumait képezi (az óvodai jogviszony megszűnésekor a 

szülő kérésére a másolat kiadható), 

 gyermekéről információt a szülő csak az óvodapedagógustól és az óvodavezetőtől 

kaphat, 

 az óvodapedagógust nevelő-oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad. 

 

Szülői joggyakorlás, szabad véleménynyilvánítás, javaslattétel: 

 szülői fórumok: szülői értekezletek. Szülői Szervezet összejövetelei. 
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Ingyenes, vagy kedvezményes étkezés lehetőségeinek elvei, szempontjai, döntési 

mechanizmusa, tájékoztatás rendje: 

 

2015. évi LXIII. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése 

érdekében történő módosításáról 1. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § alapján. 

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként 

kell biztosítani. 

Ingyenes étkezésben részesül  

 a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,  

 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  

 olyan családban él, amelyben 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. 

 A szülő a gyermeke beiratkozásakor átvett formanyomtatványon, büntetőjogi 

felelősségének tudatában nyilatkozatot tesz.  

 Változás esetén, 8 napon belül a változás bejelentésére kötelezett. A nyilatkozaton túl 

semmiféle igazolás benyújtása nem kötelező. 

 

Védő-óvó eljárások 

 

A gyermek óvodába hozatala és elvitele: 

 A gyermeket a szülő az óvodába reggel 8 óra 30 percig behozhatja, és a délutáni 

pihenő után elviheti, (ha, a megszokott rendtől el kíván térni, ezt előre beszélje meg az 

óvodapedagógussal). 

 A gyermekek biztonsága érdekében az épületet reggel 9 órától-12 óráig zárva tartjuk. 

 A szülő a gyermek behozatalánál és elvitelénél lehetőleg alkalmazkodjon a kialakult 

napirendi szokásokhoz (reggeli 8 óra 30 perctől-9 óráig, délutáni pihenés befejezése 

15 óra). 

 A gyermeket a szülő az óvoda épületébe kísérje be, és az óvodapedagógusnak, illetve 

a dajkának adja át, elvitelkor kérje el. Amennyiben a gyermek valamilyen oknál fogva 

nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud jelenlétéről, felelősséget nem 

vállalhat érte. A gyermek egyedül nem jöhet és távozhat. 

 Gyermeket csak szülőnek, vagy előzetesen megbeszélt, írásban megbízott személynek 

adunk ki. Váratlan esetben kérjük a változást telefonon jelezni. 14 éven aluli testvér 

csak a szülő írásbeli kérelme alapján viheti el az óvodás gyermeket. 

 Az elvált szülők esetében a bíróság által megjelölt személy viheti el a gyermeket. A 

láthatás szabályait tartsák tiszteletben. 

 A gyermeket csak olyan személynek adjuk ki, aki nem veszélyezteti a gyermek 

épségét. Ellenkező esetben más hozzátartozót értesítünk. 

 A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje napi 9 óra. 
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A gyermek megbetegedésével kapcsolatos teendők: 

 Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek a biztonságos gyógyulás és a többi 

gyermek egészségének megóvása érdekében az óvodát nem látogathatja. Az óvónő 

kötelessége a beteg gyermek átvételének megtagadása. A gyermek gyógyulása után 

csak orvosi igazolással jöhet óvodába. 

 Az a gyermek, aki az óvodában lesz lázas, hány, hasmenése van, vagy fertőző 

betegség tünetei észlelhetők rajta csak gyógyultan, orvosi igazolással hozható 

óvodába. 

 Élősködők által okozott fertőzés esetén (tetű, rüh, bélféreg), a gyermek csak orvos, ill. 

védőnő által kiadott igazolással jöhet óvodába. 

 Az óvónőnek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a nap folyamán (kivétel: 

allergia, láz csillapítása, a folyamatos szedést kívánó szerek a vezetővel történt 

egyeztetés alapján), illetve tilos a gyógyszert a gyermek holmija közt elhelyezni! 

 Minden szülőnek kötelessége felhívni az óvónő figyelmét arra, ha gyermeke fertőző, 

vagy különleges betegségben (epylepsia, veszélyes allergia, asztma, lázgörcs stb.) 

szenved, valamint köteles a napközben elérhető telefonszámát megadni. 

 Egytől három napig tartó hiányzást a szülő írásban igazolhat, ha azt előre jelezte az 

óvodapedagógusnak. Amennyiben a hiányzást előzetesen nem jelentették be, orvosi 

igazolást kérünk. 

 Tanköteles gyermek 5 napon túli hiányzását az óvoda vezetője előzetes bejelentés 

esetén engedélyezheti. 

 A gyermekeknél észlelt fertőző betegségeket (bárányhimlő, skarlát stb.) kérjük 

bejelenteni. 

 

Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: 

26/1997 (IX.3.) N M. 

 Biztosítja a gyermek egészségügyi alapellátását, együttműködve az óvodaorvossal, 

fogorvossal. 

 A védőnő szükség szerint tisztasági szűrést végez. 

 

Gyermekvédelem: 
 Az óvoda nevelőtestülete a gyermekvédelmi feladatokat a pedagógiai programban 

meghatározottak, illetve a Gyermekvédelmi Törvény rendelkezései szerint végzi, 

együttműködve a Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyámügyi Szolgálattal, és a Jegyzővel. 

 Amennyiben a gyermek testi, lelki, értelmi, magatartásbeli veszélyeztetettsége 

felmerül, az óvoda hivatalosan eljárást indít. 

 Ha a szülő a gyermeke egészséges fejlődése érdekében nem működik együtt az 

óvodával – nem járul hozzá a fejlesztéshez, nem viszi el vizsgálatokra, 

foglalkozásokra a Nevelési Tanácsadóba, illetve elutasítja a szakemberek segítségét – 

ezáltal veszélyezteti gyermeke fejlődését, az óvoda köteles eljárni. 

 

A gyermek számára az óvodában tartózkodás során kötelező egészségvédelmi, 

balesetvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi, előírások: 

 

 Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi, 

tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani. 

 Óvodán kívüli foglalkozásokra a szülők írásos engedélyével visszük a gyermekeket.  

 Az óvoda területén ügynöki és reklámtevékenység nem folytatható! 
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 Az óvoda területén a fényképezés, videózás vezetői engedélyhez kötött. Az 

engedéllyel készült fotókat, videó felvételeket tilos nyilvános közösségi internetes 

oldalakra feltölteni! 

 

 

Az óvodavezető feladata: 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

megfelelő feltételrendszer biztosítása, folyamatos vizsgálata és a feltételek állandó javítása. 

 

Az óvodapedagógusok feladata: 

 A rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismeretek átadása (életkoruknak megfelelően) az óvodai nevelési év elején, valamint 

szükség szerint a foglalkozások, kirándulások, tevékenységek előtt, és ezek 

elsajátításáról való meggyőződés.  

 Az észlelt veszélyforrás azonnali megszüntetése, vagy haladéktalan jelzése. 

 Balesetveszély észlelésénél, illetve, ha a gyermek balesetet szenved a szükséges 

intézkedések megtétele. 

 

Ennek érdekében: 

 Az óvodai csoportban szükség szerint ismertetni kell a gyermekek egészsége és testi 

épsége védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható 

magatartásformát.  

 Az intézmény csak megfelelő minőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. 

 Az óvodapedagógus köteles a játékhasználat során, a játékon feltüntetett, vagy 

mellékelt tájékoztatót, használati utasítást gondosan tanulmányozni és a játékszert az 

előírások szerint alkalmazni. 

 Baleset esetén a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógus, illetve dajka kötelessége: 

 elsősegélynyújtás, a szülő értesítése, 

 baleseti veszélyforrás észlelése esetén, a munkavédelmi felelős és az óvodavezető 

figyelmének haladéktalan felhívása. 

 

Szülőkkel szembeni elvárás: 

 Az óvoda épületébe kerékpárt, görkorcsolyát, rollert a balesetek elkerülése érdekében 

nem hozhatnak be.  

 Ki és bemenetkor győződjenek meg a bejárati ajtó és a kertkapu gondos bezárásáról. 

 Az óvoda épületén kívül, illetve más intézmények helyiségeinek használatakor 

ugyanezek a szabályok érvényesek. 

 

Behozható tárgyak a 2011. évi CXC. Törvény 25. § (3) alapján: 

 A gyermekek lehetőség szerint ne viseljenek ékszert. Az emiatt kialakult balesetért, az 

ékszer elvesztéséért az óvoda felelősséget nem vállal. 

 Az otthoni tárgyakat, eszközöket, játékokat csak az óvónőkkel történt előzetes 

egyeztetés után hozhatnak a gyermekek az intézménybe (a felelősség a szülőé). 

 

Az óvoda helységeinek használati szabályai 

 Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó, 

és az elvitelre jogosult személy arra az időtartamra, amely a gyermek átöltöztetésére és 

az óvónőnek való átadására, illetve távozáskor az átvételre szükséges. 
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 A gyermeket kísérő személy kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló 

személyek az óvodavezető engedélyével, egy dolgozó kísérete mellett tartózkodhatnak 

az intézménybe.  

 A szülők bekísérhetik a gyermekeket az öltözőbe. 

 A csoportszobában, a mosdóban a szülők egészségügyi okok miatt csak engedéllyel, 

indokolt esetben tartózkodhatnak. 

 Az egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. 

 Az óvodai csoport és a foglalkozások látogatását más személyek részére az 

óvodavezető engedélyezi. 

 A konyhában idegen személy nem tartózkodhat. A mellékhelységeket használók 

ügyeljenek a higiéniára és a tisztaságra! 

 Ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi 

tevékenységet nem folytathatnak. Cégek, magánvállalkozók számára 

reklámtevékenységet az intézmény nem folytat. 

 Az intézmény hirdetőtábláira csak saját hirdetményeink, társintézmények 

hirdetményei, illetve az intézmény működéséhez kapcsolódó kulturális, sport 

programok, illetve az óvodavezető által engedélyezett hirdetmények kerülhetnek ki. 

 A nevelési-oktatási intézményben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem 

működhet. 

 Az óvoda egész területére – beleértve az udvart is – égő cigarettával belépni, illetve ott 

dohányozni, alkoholt fogyasztani, ittas állapotban tartózkodni TILOS! 

 Abban az esetben, ha az óvodás gyermekek külső helyszínen tartózkodnak, ugyanezek 

a szabályok érvényesek. Szülői, hozzátartozói kíséretet elfogadunk, de mindig az 

óvónő irányítása a mérvadó.  

 Óvodai csoport külső helyszínen tartózkodása esetén legalább minden 10 gyermekre 

1fő felnőtt kíséretet kell biztosítani.  

 

A gyermek ruházata az óvodában: 
 Az intézménybe ápoltan, tisztán köteles a szülő hozni a gyermeket.  

 A váltóruházatról, tornafelszerelésről a szülőnek kell gondoskodnia. A ruházatot 

jellemezze praktikusság, kényelem, az időjárást is figyelembe véve. 

 A gyermek cipője, illetve váltócipője legyen biztonságos (Papucs használata tilosa!). 

 Jó, ha minden ruhadarabot és lábbelit a gyermek jelével látnak el, és az 

öltözőszekrénybe helyezik. A bejelöletlen holmikért és az előtérben elhelyezett 

tárgyakért, az óvoda felelősséget nem vállalhat. 

 Kérjük, hogy a gyermek magatartására negatívan ható, agresszióra utaló, vagy 

másokban félelmet keltő megjelenést és ruházatot kerüljék. 

 Tartsák szem előtt a szülők az értékek behozatalának felelősségét (ékszerek, drágább 

ruhák, játékok). 

 A gyermekek balesetveszélyes tárgyakat (szúró, vágó eszközöket) nem hozhatnak. 

 

Élelmezésbiztonsági előírások: 

 Az óvoda területén a gyermekek egyéni etetése, nassoltatása az otthonról hozott 

élelmiszerrel nem etikus. Mások gyermekeinek étellel kínálása az ételallergiák miatt 

tilos!  

 Élelmiszer, ital az öltözőszekrényekben nem tárolható. 

 Ünnepek, jeles napok, alkalmával kizárólag gyári csomagolású, biztonsági 

előírásoknak megfelelő feliratokkal ellátott, felbontatlan aprósüteményt, keksz-

féleséget, felbontatlan üdítőitalt hozhatnak.  
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6. Szülők az óvodában 

 
Annak érdekében, hogy a gyermeket a legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, 

együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre van szükség. Nevelési problémák, konfliktusok 

esetén kérjük minden esetben, keressék fel az óvodapedagógusokat, vagy az óvodavezetőt és 

velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. 

A szülőknek lehetőségük van rá – és igényeljék is, - hogy az óvodában folyó pedagógiai 

munka kialakításában megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a 

közös gondolkodást. 

 

A szülő és az óvoda kapcsolattartása 

 

Fórumok: 

 Szülők értekezletek, fogadóórák. 

 Nyílt napok, közös programok, kirándulások. 

 Az óvodapedagógusokkal történő rövid, esetenkénti megbeszélések. 

A szülők gyermekeikről részletesen szülői értekezleteken, fogadóórákon érdeklődhetnek. 

 Fogadóórákat szükség és igény szerint a szülők, vagy az óvodapedagógusok kérésére 

tartanak a csoportos óvodapedagógusok. 

 A beszoktatási időben a szülőknek lehetőségük van gyermekük megnyugtatása, 

beilleszkedésének segítése érdekében csoportban tartózkodni (anyás beszoktatás). 

 Az óvodai ünnepélyeket zárt körűen, illetve nyitottan, a szülők bevonásával tartjuk. A 

szülő igény szerint részt vehet az óvodai élet programjaiban, ha azt előzetesen az 

óvodapedagógussal megbeszélte. 

 Az óvoda minden fontosabb információt az előterekben elhelyezett faliújságon közöl a 

szülőkkel. 

 

A szülők jogai: 

 

 A szabad óvodaválasztás. 

 Megismerni az óvoda Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

Házirendjét, és tájékoztatást kérni az abban foglaltakról. 

 Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és 

érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 

 Kezdeményezze Szülői Szervezet létrehozását, közreműködjön annak 

tevékenységében, döntések előkészítésében. 

 

 

A szülők kötelességei: 

 

 Gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről. 

 Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. A gyermek három éves 

korától köteles óvodába járni. 

 Kísérje végig gyermeke fejlődését, és tőle elvárható módon segítse a fejlődés 

folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet 

szabályainak elsajátítását. 

 Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekét nevelő pedagógusokkal, és részükre az 

együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. 
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 Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. 

 A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelő-oktató munka, 

illetve a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem 

szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. 

 

Az óvoda nevelésen kívüli szolgáltatásai 

 

Fakultatív hit és vallásoktatás 

 

Kt. 4. § (4) bekezdés 

Megszervezése legalább 15 szülő igénye esetén valósulhat meg. Ez iránti kérelmet az 

érintettek aláírásával, írásban kell kérelmezni az óvoda vezetőjénél. Ez után a megjelölt 

egyház képviselőjével történik megegyezés a megvalósulásról. Az óvoda helyet biztosít a 

foglalkozások megtartásához. A foglalkozás, az óvoda napirendjét nem módosíthatja. 

 

Az óvoda hagyományai 
Az óvoda hagyományairól a Pedagógiai Programban olvashatnak részletesen. 

Az óvodai ünnepélyekre ünneplő ruhát kérünk. 

Március 15, Anyák napja, Évzáró – sötét szoknya, nadrág és fehér blúz, vagy ing. 

 

A szülők és az óvoda dolgozóinak együttműködése 
 

 A gyermekek optimális nevelése érdekében szükség van a nyílt, őszinte kapcsolat 

kialakítására. 

 Kérjük a Szülőket, hogy cselekvően támogassák az óvodát nevelési feladatainak 

ellátásában. 

 A gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék 

társaikat, fogadják el másságukat, ugyanakkor legyenek képesek alkalmazkodni. 

Kerüljék a durvaságot, erőszakot, a konfliktusokat egyedül vagy felnőtt segítségével 

próbálják megoldani. 

 A szülők és az óvoda dolgozói kulturált magatartásukkal, a közösségi érintkezés 

szabályainak betartásával segítsék elő a gyermekek személyiségének pozitív irányú 

fejlődését. Az intézmény területén ügyeljenek arra, hogy gyermekeik céltalanul ne 

rohangáljanak, hangoskodjanak, mert másokat zavarhatnak és balesetveszélyes. 

 A szülőknek lehetőséget biztosítunk, hogy gyermekük igényétől függően részt 

vegyenek a beszoktatásban. A gyerekek a beszoktatási időn túl is magukkal hozhatnak 

olyan játékot (rongyot, puha állatkát), amely megnyugtatja őket, amely a család 

melegét idézi. 

 Kérjük, óvja és becsültesse meg gyermekével az óvoda tulajdonában álló eszközöket, 

tárgyakat! Az óvoda udvarát a gyermekek csak óvónői felügyelettel, a ténylegesen 

óvodában töltött időben használhatják! Ügyeljenek a tisztaságra! Mobiltelefonjaikat az 

óvoda területén lehetőleg ne használják. 

 Kérjük, hogy az óvodapedagógust munkája közben csak lényeges és sürgős 

mondanivalóval keressék. Sem a gyermekekkel kapcsolatos, sem magánjellegű 

beszélgetéssel ne vonják el a gyermekcsoporttól figyelmét, mivel ez balesetet idézhet 

elő, és zavarja a nevelőmunkát. 
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8. A házirenddel kapcsolatos egyéb szabályok 
 

A nyilvánosságra hozatal formája és módja 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82. § alapján 

 

 A Varsányi Játékkuckó  Óvoda Pedagógiai Programja, Házirendje, SZMSZ-e a szülők 

számára nyilvános.  

 A Házirendet – minden nevelési év első szülői értekezletén – ismertetjük az új 

gyermekek szüleivel, illetve a már óvodába járó gyermekek szülei is tájékoztatást 

kapnak az esetleges változtatásokról.  

 Az óvodavezető – minden nevelési év, nyitó szakmai napján – ismerteti a Házirendet 

az óvodapedagógusokkal és az alkalmazotti közösséggel.  

 A Házirend jól látható helyen, az egész nevelési évben folyamatosan ki van 

függesztve.  

 

5.2. Tájékoztatás, ügyintézés, panaszkezelés 

 

 A szülők számára rendszeresen biztosítunk valamilyen lehetőséget, hogy 

gyermekükről, az óvoda életéről informálódjanak. (pl. szülői értekezlet, fogadóóra, 

nyílt nap,  kézműves délután, ünnepélyek). 

 A fogadóórákon túl a szülők és az óvodapedagógusok is kezdeményezhetnek 

megbeszélést, ha a probléma ezt indokolja. 

 Komolyabb probléma, konfliktus esetén mindenképpen keressék fel az óvoda 

vezetőjét. 

 Az óvodavezető halaszthatatlan ügyekben azonnal, egyébként telefonon vagy 

személyesen előre egyeztetett időben fogadja a szülőket. 

 Az óvoda logopédusa, fejlesztőpedagógusa telefonon vagy személyesen a megbeszélt 

időpontban tájékoztatást, tanácsadást tart az érdeklődő szülőknek. 

 Az óvodapedagógust és az alkalmazottakat titoktartási kötelezettség terheli a 

gyermekekkel és azok családjával kapcsolatban a hivatásának ellátása során 

tudomására jutott minden tényt, adatot, információt illetően.  

 Hivatalos ügyintézés az irodákban történik. 

 Az étkezési díj befizetése minden hónap elején meghatározott napokon és pénztári 

nyitva tartással történik. Az időpontokról a szülők minden esetben előre értesítést 

kapnak. Kérjük Önöket, hogy az időpontokat az elszámolás, a megrendelés érdekében 

pontosan tartsák be! 

 A kedvezményes étkezéshez szükséges igazolásokat kérjük a vezetőnek leadni. A 

családi pótlékhoz, óvodaváltáshoz szükséges igazolások iránti igényeket legalább 3 

nappal előbb kérjük jelezni. 

 Kérjük, hogy bármilyen problémát, sérelmet, javaslatot a lehető legrövidebb időn belül 

beszéljenek meg a csoportos óvónőkkel vagy a vezetővel. 

 Az írásban beadott panaszokat, javaslatokat az óvodavezető kivizsgálja és 15 

munkanapon belül, megválaszolja. Amennyiben a szülő számára a válasz nem 

kielégítő, az óvoda fenntartójához fordulhat jogorvoslatért. 

 

 

Házirenddel kapcsolatos szabályok 

 

 A Házirendet 5 évente felül kell vizsgálni, szükség esetén módosítani. 

 Módosításról a nevelőtestület dönt. 
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 Módosításnál ki kell kérni a Szülői Szervezet véleményét. 

 Módosítás eljárás szabályai 

 Az óvoda vezetője felülvizsgálja, a szükséges módosítások után elkészíti az anyagot, 

majd a Szülői Szervezettől véleményt kér. 

 A nevelőtestület és a Szülői Szervezet véleményét figyelembe véve elkészíti a 

módosított házirendet, és a nevelőtestület elé terjeszti elfogadásra. 

 Elfogadás után az óvoda vezetője a Házirendet jóváhagyja. 

 

 

 

 

A Házirend az óvoda belső szabályzata, melynek megsértése jogi eljárást vonhat 

maga után. 
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Legitimációs záradék 
 
A Házirendet a Szülői Szervezet képviselőivel az intézmény vezetője megismertette, a 

szülők, véleményezési jogukkal élve az abban foglaltakkal egyetértettek.. 

 

 

A Varsányi Játékkuckó Óvoda Szülői Szervezete nevében: 

 

                  

Varsány, 2015. augusztus 31.                    

                 Terékné Bartus Szilvia 
                 Szülői Munkaközösség vezetője 

  

  

 

A Házirendet a Varsányi Játékkuckó Óvoda nevelőtestülete 2015. augusztus 31-én tartott 

nevelői értekezletén megismerte és elfogadta. (jelenléti ív mellékelve) 

 

 

 

              Bárányné Uhrin Anikó                   Pásztor Zoltánné 
          Óvodapedagógus, jegyzőkönyvvezető                     óvodapedagógus, hitelesítő 
 

A Varsányi Játékkuckó Óvoda Óvoda Házirendjével a fenntartó egyetért. 

 

 
Varsány, 2015. 

………………………………………… 
                                                                                                                  fenntartó képviselőjének aláírása. 

 

A Házirend hatályba lépésének időpontja: 2015.  

Jelen Házirend visszavonásig érvényes. 

 

Területi hatálya kiterjed: a Varsányi Játékkuckó Óvoda épületére, udvarára, és minden 

olyan helyszínre, ahol a gyermekekkel tartózkodunk. 

 

Személyi hatálya kiterjed: a Varsányi Játékkuckó Óvodába beiratkozott gyermekekre, 

szüleikre, hozzátartozókra, és az intézmény dolgozóira. 

 

Módosítás előírásai:  

- törvényi változások esetén, 

- ha a felülvizsgálat ezt indokolja, 

- a nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezésére. 

 

 

Varsány, 2015. augusztus 31. 

 

  

                                 Ispán Lászlóné 
                                                                                                                     megbízott óvodavezető 
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Jelenléti ív 

 

 
 

1.   Ispán Lászlóné      …………………………… 

2.   Bárányné Uhrin Anikó     …………………………… 

3.   Pásztor Zoltánné      …………………………… 

 

 

 

 

 

A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem. 

 

 

 

Ssz. Név Beosztás 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

 

 
 

 

 

 


