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HÁZIREND

Bevezető:

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet 
figyelmesen olvassák végig!
Reméljük  senkinek nem okoz gondot a betartása. 

A szülők már beiratkozáskor,  - majd az óvodás évek alatt  folyamatosan – ismerkedhetnek
Pedagógiai  Programunkkal,  mely  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatunkkal,  és
Házirendünkkel  együtt az óvodavezető irodájában megtalálható. Ennek alapján fogadjuk a
gyerekeket.

Alapgondolatunk, hogy az óvoda a gyerekekért van, s a mi munkánk során az „ Ő” mindenek
felett álló – egyenlő bánásmódot biztosító – érdekét vesszük figyelembe.
Hivatásunk végzése közben mindenkor számítunk az önök segítségére, mert csak a kölcsönös
bizalom, az együttműködés teremtheti  meg azt a légkört,  amelyben a kicsik biztonságban,
nyugalomban élhetnek és fejlődhetnek.

Ennek érdekében adjuk át minden családunk részére a házirendet, - mely a gyermeki jogok és
kötelességek  gyakorlásával  a  gyermek  óvodai  életrendjével  kapcsolatos  rendelkezéseket
állapítja meg, tekintettel a szülői jogok és kötelességek érvényesülésére.

Kérjük  önöket,  az  abban  foglaltak  figyelembe  vételére,  hisz  a  házirendben  foglaltak
megtartása – a felelősségre vonás terhe mellett – mindenkire nézve kötelező az intézménybe
történő jogszerű belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben.

Óvodánk neve:  Szűcs Sándor ÁMK-Óvoda
Címe:                 4172 Biharnagybajom, Mátyás király u. 1.
Tagóvoda:          4172 Biharnagybajom, Bacsó Béla 18. 
Intézményegység vezető:   Nagy Mária
Gyermekvédelmi felelős: Baloghné Kiss Katalin

I.Helyi adottságainkból fakadó működési információink.

Óvodai nevelési év: szeptember 01-tól augusztus 31.-ig 

Óvodánk nyitva tartása: hétfőtől- péntekig 6.30-16.30 óráig tart. Ez idő alatt, a kapuk zárása 
kötelező, hogy a gyerekek az utcára ne jussanak ki.

Nyári zárás: 2 hét, karbantartási – felújítási munkák miatt.
Téli zárás:   Az iskolai téli szünidővel egy időben, hogy a család együtt ünnepelhessen.



Nevelés nélküli munkanapok: A nevelési év folyamán megengedett 5 alkalommal ( Évnyitó 
Értekezlet, Évzáró Nevelési Értekezlet, Pedagógus napi kirándulás, 2 nap szabadon 
felhasználható-nevelőtestületi döntés alapján.)

Azt várjuk, hogy a gyermekek mindennap ½ 9 óráig érkezzenek meg az óvodába.
Szeretnénk, ha a hozzánk felvett kisgyermekek az óvodába járás terén is megszoknák
a rendszerességet és csak indokolt esetben hiányoznának. Bármilyen távollét esetén,
feltétlenül elvárjuk a szülői kötelesség alapján a jelzést.

   A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések:
 Ha ön a gyermekét bármilyen okból nem kívánja óvodába hozni, kérjük erről

legalább egy munkanappal megelőzően tájékoztassa az óvodát.
 Ha a távol maradás előre nem látható, azt annak napján lehetőleg ½ 9  -óráig

be kell jelenteni az óvodába. (betegség, váratlan esemény)
 Az 1 hetet meghaladó, huzamosabb távolmaradás írásban a csoportvezetővel 

egyeztethető.
 Ha a gyermek, betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét 

óvodába.
 Nyilvántartásunkból töröljük azt a gyermeket, aki szóbeli és írásbeli figyelmeztetés 

után igazolatlanul hiányzik az óvodából, kivéve ha a gyámhatóság intézkedésére 
vette fel őt az óvoda, illetve betöltötte az ötödik életévét.

 A tanköteles korúak ( 5 évesek ) igazolatlan hiányzása esetén írásbeli felszólítás 
esetén értesítjük a jegyzőt.

 Másik intézménybe történő átíratáshoz ( költözés ) a tőlünk kapott, váltáshoz 
szükséges igazolást a fogadó intézménybe kell leadni.

 Óvó-Védő rendelkezések:

Óvodás gyermek intézményünkbe csak kísérővel érkezhet, távozhat. Óvodánk rendjéhez 
tartozik – mindkét fél érdekében-  a  kézből- kézbe átadás gyakorlata. A gyermekek 
hazavitele 15 óra 30- tól történhet. A gyermeket elvált szülők esetében a bírósági 
végzésnek megfelelően adjuk ki. A gyermek egyedüli hazamenetele csak a szülő
írásbeli  kérelme alapján  lehetséges.  Óvodai  beíratáskor  a  szülő  nyilatkozik  kik  azok  a
személyek akik az óvodába hozhatják-vihetik gyermeküket. 
Az óvoda zárásáig haza nem vitt gyermek ideiglenes elhelyezéséről az ügyeletet ellátó
pedagógus gondoskodik, megpróbálja felvenni a kapcsolatot a szülőkkel. 
Nevelési tervünkben is rögzített óvó-védő előírások házirendünk mellékletét képezik,
melyek szabályzói a következő dokumentumban találhatók meg. ( Sz.M.SZ. , P.P. )
A gyermekek  védelme mindannyiunk egyéni  felelőssége.  Minden váratlan  helyzetről,
rendkívüli eseményről azonnali tájékoztatást kell adni az intézményegység vezetőjének.
Gyermekbaleset esetén, vagy ha ennek veszélye fennáll, a pedagógus az alábbiak szerint
intézkedik  (elsősegélynyújtás,  szülő  értesítése,  veszélyforrás  elhárítása),  különösen
körültekintően jár  el  az  óvodapedagógus.  Felhívja  a  gyermekek  figyelmét  a  várható
veszélyforrásokra és azok elkerülésére. 

Óvodába  érkezéskor,  távozáskor  kérjük  a  felnőtteket  a  balesetveszélyes  helyzetek
elkerülésére, a gyermek testi épségének megőrzésére!



Óvodai felvétel:

A 2011.évi CXC.tv. 8.§ (1.) alapján  az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség
kezdetéig  nevelő  intézmény.  Az óvoda felveheti  azt  a  gyermeket  is,  aki  a  3.  életévét  a
felvételtől számított fél éven belül betölti.
Évek óta állandó időpontban, március utolsó 2 hetében történik, személyiségi lap 
kitöltésével válik érvényessé. Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülő személy-
azonosságát igazoló dokumentumok, valamint a gyerekek egészségügyi könyve.  
Ennek előfeltétele a szobatisztaság és korának megfelelő szociális érettség . 

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében
2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal hoz döntést.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 
tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt 
támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 
A tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre 
lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus 31. napjáig történő betöltése 
után kezdődő tanévben a gyermek meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.

Létszámtól függően nemcsak szeptemberi, hanem folyamatos
felvételre is van lehetőség. Óvodakezdéskor 2 hétnél nem régebbi orvosi igazolást 
kérünk. Hátrányos helyzetű illetve gyámhatóság által kezdeményezett esetekben a 
 környezetünkben lakó gyermek felvételét  nem tagadjuk meg.  Óvodánk feladatai  közé
tartozik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása. 

  Óvodai ruházat:

Öltözködjenek  a  gyermekek  rétegesen,  az  időjárásnak  megfelelően,  ruházatuk  legyen
strapabíró, tiszta és könnyen kezelhető. Az összetévesztés elkerülése miatt a ruhákat saját
jeleikkel lássák el. Kérjük a szülőket, hogy gyakran nézzék át a gyerekek öltözőszekrényét,
hogy meg van-e a benti cipő, tornazsák, váltóruha, illetve nincsenek – e felesleges dolgok
abban.

      
   Közérdekű információk:

Híreink, tájékoztatóink rendszeresen megtalálhatók a faliújságon ill. erről írásban is 
tájékoztatjuk a szülőket. Kérjük ezek folyamatos figyelemmel kisérését, a közölt 
időpontok betartását és kérésünk esetén aláírással igazolni annak tudomásul vételét. A nyári 
takarítási szünet idejéről –adott év február 15-ig – tájékoztatjuk Önöket.

Az óvodavezető  hivatalos  fogadóórája  keddenként  8-10 óráig  tart  a  Mátyás  király  utcai
Óvodában.  Előzetes  egyeztetés  után  óvodapedagógusaink  is  tartanak  fogadóórát.
Bárminemű gondja, problémája jelzésére, kérjük vegye igénybe „Véleménygyűjtő
ládánkat”. Különféle hirdetések az óvodavezető tudtával és beleegyezésével helyezhetők el
az intézmény környezetében. Ügynököket nem fogadunk.



Munkahely, telefonszám, lakhely változását vagy annak megszűnését haladéktalanul
jelentenie kell a szülőnek, a gyermeket nevelő óvodapedagógusnak. 

Ha a gyermek óvodáztatási támogatásban részesül, hiányzása esetén a 11/1994.(VI.8.)
MKM rendelet 20§ (2)-ben foglaltak szerint jár el az intézmény vezetője. 

A szülő által a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM
rendelet  20.  §-a  (2)  bekezdésének  a)  pontja  szerint  igazolt  és  az  igazolatlanul
mulasztott  napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai
nevelési  napok huszonöt  százalékát,  azzal,  hogy  a  mulasztásból  tíz  napot  július-
augusztus  hónapokban  a  huszonöt  százalék  megállapításánál  figyelmen  kívül  kell
hagyni. 

Óvodánkban Szülői Munkaközösség működik, melyet a szülők több mint 50 %-a választ
meg. Gyermekközösségünk nagyobb, 75 %-át érintő kérdések megtárgyalásakor az
Sz.M.K. vezető tájékoztatást kérhet, illetve  tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestületi
értekezleten.

Térítési díj:

Az óvodai ellátás ingyenes.
             A gyermek hiányzása esetén önnek kell lemondani az aznapi étkezést az azt megelőző nap  

8:30-ig . 2013.január 1. a fenntartó 6/2013 (II.07.) Kt. határozatában az étkezést 
térítésmentessé tette a bölcsődébe, óvodába beíratott, valamint az iskolaotthonos 
oktatásban résztvevő gyermekek részére. 
A gyermekek étkeztetésének megszervezése az óvoda feladata.
Az ételt a Polgármesteri Hivatal konyhája biztosítja.
Az óvodában elfogyasztott ételekből eltett ételmintát 48 óráig őrizzük meg.
Intézményünkben ellenőrzött minőségű ételt fogyasztunk. Kérjük, hogy a gyermekek név és
születésnapjára csak eredeti csomagolású édes, sós süteményt, gyümölcsöt, üdítőt 
küldjenek, amelyen a készítés ideje, szavatossági ideje hitelesen fel van tüntetve az 
ÁNTSZ előírása értelmében. Az öltözőben étkezni tilos! Az óvoda konyhájában csak a 
személyzet tartózkodhat. A tálaló konyhát használni ünnepek, rendezvények 
előkészületeihez a HACCP követelményeinek betartásával lehetséges. 

Intézményünk kapcsolatai:

Fenntartónk:
Biharnagybajom község Önkormányzata, akivel folyamatosan törekszünk a jó kapcsolat 
fenntartására. Óvodánk törvényességi felügyeletét az Önkormányzat jegyzője, látja el.

Hit-és vallásoktatás:
            A gyermek joga, hogy hit és vallásoktatásban vegyen részt.

A hit és vallásoktatást az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet 
figyelembe véve szervezzük.

   A családdal való kapcsolatunkban tudjuk, hogy a gyermekek nevelésében meghatározó
a családi nevelés, melyet az óvoda kiegészít.
Évente kötelezően két szülői értekezletet tartunk, de ezen kívül több szervezett és 

                           közvetlen lehetőség is van a találkozásra.



Kapcsolattartásunkat az iskolával az átmenet zökkenőmentessége érdekében a kölcsönös
nyitottság, bizalom és megbecsülés jellemzi.

Egészségügyi ellátás  :  
Az előírt szűrővizsgálatokat óvodánk gyermekorvosa látja el. A védőnők is rendszeresen
látogatják intézményünket.

Pedagógiai Szakszolgálat:
Esetleges probléma felmerülésekor a szülő egyetértésével (aláírásával) történik a beutalás.

Tisztiorvosi Szolgálat:
Járványos gyermekbetegségek fellépése esetén bejelentési kötelezettségünk van.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
A gyermek neveltetésének veszélyeztetettsége esetén bejelentési kötelezettségünk van.

II.Egészségnevelési információink:

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat!
 Ha gyermekünk beteg, gyógyszert szed, lábadozik, fogadása a többi gyermek 

egészségének megóvása érdekében nem lehetséges.
 Az egészségvédelem érdekében kérjük Önöket, hogy csoportszobáinkba utcai 

cipővel ne menjenek be.
 A gyermek betegség után csak orvosi igazolás bemutatásával hozható ismét az 

óvodába.
 A fertőzőbetegségeket jelenteniük kell, számunkra szükséges intézkedések 

elrendelése miatt.
 Ha a gyermek az óvodában beteg lesz, értesítjük Önöket, hogy időben orvoshoz 

vihessék.
 Minden egészségügyi, szociális és oktatási dolgozó, aki az elvégzett vizsgálatok 

során tetvesség fennállását észleli, vagy arról hivatásának gyakorlása közben 
tudomást szerez, köteles annak megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni. 
18/1998. VI.3 NM rendelet 37§ 2.bekezdése alapján

 A védőnők havi rendszerességgel látogatják az óvodát. 

Sokat dolgozunk azért, hogy óvodánk mindig tiszta, rendes legyen. Óvodásainkat is arra 
tanítjuk, hogy működjenek közre környezetünk rendben tartásában és vigyázzanak arra.
Ezek megtartásához szeretnénk, ha jó példával segítenénk rögzíteni a környezet szeretetét, 
megvédését.

   
„Az intézményünk egész területén ill. 5 méteres körzetében TILOS a dohányzás!”

   (A nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló törvény alapján.

   2012. január 1-jétől kell alkalmazni a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek   
fogyasztásának, forgalmazásnak egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényt 
módosított formájában.)



   -Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék
és fogadják el társaik egyéniségét.
-Tudják kifejezni magukat és legyenek képesek alkalmazkodni is.
-A konfliktusokat kultúrált módon igyekezzenek megoldani.
-Nálunk a napirend rugalmasan szolgálja a gyermekek érdekeit.
Életritmusukkal próbáljanak ehhez Önök is alkalmazkodni. A gyermekcsoportban folyó
pedagógiai munkát zavarja, és az óvónő figyelmét elvonja, ha Önök hosszabb ideig
lekötik Őt.(gyermekkel kapcsolatos magánjellegű ) beszélgetéssel.
A reggeli találkozás Önökkel kizárólag csak rövid információ átadásra szorítkozhat.
Az óvónővel történő időigényesebb beszélgetésre előre egyeztetett időpontban , a 
fogadóórákon megfelelő helyet biztosítunk.
-A szülők csak rendkívüli esetben hívhatják telefonhoz az óvónőket.

                     Az évszakok adta lehetőségeket kihasználjuk. A meleg napokon a mezítláb járás, téli 
időszakban –10 C fokig szánkózás, csúszkálás, kirándulások fontos részei mindennapi    
tevékenységeinknek.
Szeretnénk, ha a gyermekszeretetükből adódó egyéni féltés miatt nem fosztanák meg 
a kicsiket a közös élmény maradandó örömeitől.

                       III .Ember és szeretet központú nevelési kompetenciánkban a gyermekek
fejlesztése érdekében a játékot tartjuk a legfontosabbnak.

Óvodánkban sok a játékeszköz. Mégis előfordulhat, hogy gyermeke ragaszkodik saját 
játékához, amit szeretne társainak megmutatni. Természetesen elhozhatja, de a legjobb 

   szándékunk ellenére sem tudunk érte felelősséget vállalni. Ugyanez vonatkozik a 
személyes ékszerekre is.
A gyermekek  ruhája, cipője összecserélődhet, ezért kérjük, hogy jellel vagy névvel
lássák el azokat.

   Várjuk a szülői értekezletek, fórumok, munkadélutánok találkozásait, ahol az érdeklődő
aktivitás a gyermekeket szolgálja.
Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott iskolás legyen a kicsikből, elengedhetetlen az őszinte,
bizalmas és egymást tisztelő kapcsolat az óvoda és a szülői ház között.

„Higgyék el, mi a legjobbat akarjuk gyermekük számára!”

A házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten történik.
 
Hatálybalépés időpontja: 2021. 09. 01.

Felülvizsgálat betervezett időpontja:  

Alkalmi felülvizsgálat: 



Jogszabályi változások illetve aktualitások esetén:

                                                               
                                                                             

               Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék

A Házirendet a nevelőtestület 2021. augusztus 29-én elfogadta.

     A Házirend életbelépésének időpontja: 2021. szeptember 01.

                         

                                                      ……..…………………………………….
                                                                        intézményegység-vezető

2021. augusztus 29-én a szülői munkaközösség elnökével tartott megbeszélésen
a Házirend ismertetésre került, véleményezési jogával élve a dokumentumban
megfogalmazottakkal egyetértett.

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



                                                              szülői munkaközösség elnöke

Záradék:
A házirendet a fenntartó ………………………….. szám alatt jóváhagyta.

                                ……………………………………..
                                                             aláírás

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezen házirend:
 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 rendelkezései alapján készült.

Az intézmény:

 alapító szerve: Biharnagybajom Község Önkormányzata

 felügyeleti szerve: Biharnagybajom Község Önkormányzat
                                                Képviselő Testülete

A házirend hatálya: a házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve
valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó 3-7 éves korú gyermekre
és szüleikre vonatkozik.
A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.



A Házirendet:
 az óvoda vezetője készíti el,
 és a nevelőtestület fogadja el.

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői munkaközösség elnöke 
egyetértési 
jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban
változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület
erre javaslatot tesz.
A Házirend a kihirdetés napján lép hatályba, a hatályba 
lépést követően az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény
szolgáltatásait igénybe vevő gyermekekre és szüleikre vonatkozik.

   
Az óvoda törvényben meghatározott feladatai:

 Ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi,
erkölcsi fejlődéséért.

 Az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért.
 Az óvoda a gyermekek 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 hatodik életévét betölti.
A szülő kérésére a gyermek augusztus 31- e után további óvodai nevelésben
vehet részt, ha az Oktatási Hivatal engedélyezi.
A gyermek attól a nevelési évtől kezdődően, melyben az 5. életévét betölti óvodai 
nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni.

A gyermek jogai:
1. A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és
egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő,
szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával
életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

2. A gyermek személyiségét és 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
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.

A gyermek kötelességei:

A gyermek kötelessége:
 hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon,
 hogy óvja saját és társai testi 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 vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi

                     méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A szülő jogai:

1. Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, Házirendjét.
2. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek 

neveléséhez tanácsokat kapjon.
3. A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és 

közreműködhet annak tevékenységében.

A szülő kötelességei:

A szülő kötelessége, hogy:
 biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való 

felkészítő foglalkozáson való részvételét,
 megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében,
 megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért,
 rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal,
 elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda 

rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
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