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Az óvodaválasztással együtt intézményünk pedagógiai programját és házirendjét is 

elfogadták. A Házirendben foglalt előírások betartása, betartatása mindenki számára 

kötelező. A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. 

A házirend a kihirdetés napján lép hatályba, amikor elhelyezésre kerül a  az intézményi 

dokumentumok nyilvánosságáról szóló részben meghatározott helyen. Ezzel egyidejűleg 

a korábbi Házirend hatályát veszti. 

 

 

Bevezető rész  

 

 

1. A házirend célja  

 A különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének 

helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályozója összefoglalva 

jelenik meg.  Az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, 

életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek megfelelő életrend szerint 

nevelkedhetnek.  

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai 

életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. 

  

2. A házirend hatálya 

 2.1. A házirend személyi hatálya kiterjed az óvodás gyermekre, pedagógusokra, egyéb 

közalkalmazottakra, az intézményben munkát ellátó alkalmazottakra, a gyermekek 

törvényes képviselőire és az intézményben tartózkodókra.  

 2.2. A házirend időbeli hatálya a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor 

(az intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki 

jogviszony megszűnéséig tart, kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is.  

2.3. A házirend területi hatálya: a házirend előírásait az intézmény területén azon 

magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek intézményen kívül is az intézmény által 

szervezett programok, foglalkozások esetében  az intézmény területén kívül is alkalmazni 

kell.  

 

2.4. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok a házirendet az óvoda vezetője 

készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor, 

a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. A házirendet a nevelőtestület részéről az 

óvodavezető írja alá. 

  

3. A házirend nyilvánossága  

A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy-egy 

példányát át kell adni: a szülői szervezet elnökének, valamennyi pedagógusnak és egyéb 

foglalkoztatottnak,  a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor. A házirend 

változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy 

példányát az új beiratkozóknak át kell adni. 
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I. Törvényi háttér 
 

Házirendünk tartalmazza óvodánk gyermeki jogviszonyaira vonatkozó rendelkezéseit 

az alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével: 
 többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 

 az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja a 255/2009. (XI.20.) 

Kormányrendelet szerint 

 30/2004. (X. 28.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 

amely a 11/1994. (XI. 8.) MKM rendelet módosítása, 

 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet, amely a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 

módosítása, 

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

működéséről Mód.: 2019. évi LXX. törvény 32. § (1) 3. a). 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi többször 

módosított XXXI. Törvény 

 

 

II. Általános információk:  

 

Óvoda neve: Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda 

Óvoda címe: 3060 Pásztó, Szent Imre tér 1/a. 

Óvoda telefonszáma: 32/889-101 

Óvoda e-mail címe: ovodavezeto.paszto@ekif-vac.hu 

Óvoda vezetője: Percze Józsefné 

Óvoda fenntartója: Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatósága 

Óvoda gyermekorvosa: dr.Szolod Mirtill 

Az óvoda védőnője Juhászné Javibovics Szilvia 

 

 

II/1 A nevelési év rendje 

 

Nevelési év: szeptember 1. – augusztus 31. 

Nyári időszak: június 1. – augusztus 31. között óvodánk összevont csoportokkal 

működik. 

Évközi zárások: Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén az őszi, tavaszi iskolai 

szünetek alatt a gyermekek számának megfelelően, összevont csoportokkal működik. 

 

Téli zárás: az OM által kiadott „Tanév rendje” alapján az általános iskolával azonos 

időpontban történik (eltérő esetben legkésőbb nov. 15.-ig tájékoztatjuk a szülőket) 

Az óvoda nyári zárása: Az óvoda a nyári időszakban 5 hétig zárva tart a fenntartó által 

meghatározott időpontban. A zárva tartás pontos időpontjáról február 15-ig a szülők 

tájékoztatást kapnak.  
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Az EMMI miniszteri rendelet alapján évenként az óvodában 5  nevelés nélküli nap vehető 

igénybe. A nevelés nélküli napokról 7 nappal korábban tájékoztatást kapnak a szülők 

írásban. A nevelés nélküli napokat szakmai továbbképzésekre, nevelési értekezletekre 

használjuk fel. Ezek helyszíne nem minden esetben az óvoda.  A nevelés nélküli napokon 

kérjük a szülőket, hogy gyermekük elhelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek. 

Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról az óvodapedagógusok, 

valamint a csoportok hirdetőtábláin elhelyezett értesítések alapján kapnak tájékoztatást a 

szülők. Az étkezés és az ügyelet megszervezése céljából igényfelmérés történik.  

 

II/2 Az intézmény nyitva tartása 
 

Napi nyitva tartás: hétfőtől – péntekig: 06:00 - 18:00-ig 

A gyermekek óvodai ellátásának ideje: 07.00 – 17:00-ig 

Reggel 7.00 órától 8.00-ig, illetve délután 16:00-tól 17:00 óráig összevont csoportban 

történik/lehetséges a gyermekek óvodai ellátása. 

Fogadó órák: havonta 1 alkalommal nevelési év elején meghatározott időpont szerint, 

előzetes egyeztetés alapján bármikor fogadjuk a szülőket. 

 
III.1. Gyermekek az óvodában 
 

1. Óvodai felvétel: 

 

Óvodánk  hároméves kortól, az iskola megkezdéséhez szükséges fejlettség eléréséig tartó 

időszakban a keresztény értékek szerint nevelő intézmény, amely a gyermeket 

fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az 

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 

éven belül betölti, amennyiben ezt a szabad férőhely lehetővé teszi. 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, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 

betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek 

családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

Az egyházi óvodai nevelés a teljes óvodai életet átható játékos, testi, lelki, szellemi 

képességeket fejlesztő folyamatok keretében valósul meg, és alapozza a teljes emberré 

válást. 

Óvodánkba felvehető minden harmadik életévét betöltött, elsősorban Pásztó, valamint 

vonzáskörzetében lakó gyermek, akinek szülei a keresztény nevelést kérik, és azzal 

együttműködnek. Nkt.8. § (1) 

 

2. Óvodai beiratkozás: 

 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A 

beiratkozás a Felvételi és előjegyzési naplóba történik.  

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát, keresztséget igazoló 

dokumentumot, plébániai ajánlást (ha van), továbbá a szülő személyi azonosító és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványát.  
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Az óvodai beíratást követi a felvételről való döntés. Az óvoda vezetője az óvodai 

felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására 

vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételre vonatkozó 

rendelkezések során a Nkt.8.§. valamint a  20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet az irányadó.  

 

 

3. A gyermekek átadása, hazavitele 

 Az óvodába érkezéskor a gyermeket az óvodapedagógusnak, akadályoztatás 

(foglalkozás vezetése) esetén a dajkának kell átadni.                                             

 Hazavitelkor az óvodapedagógus adja át a gyermeket a szülőnek, vagy 

meghatalmazottjának. A gyermek átvétele után az átvevő személy felel a gyermek 

biztonságáért. Tizenkét éven aluli gyermeknek csak rendkívüli esetben, a szülővel 

történő egyeztetés, tizennégy éven felülinek csak a szülő írásos meghatalmazása 

estén adunk ki gyermeket. Az elvált, különélő szülő gyermekének láthatását bíróság 

szabályozza, a gyermek elvitelét csak bírósági ítélet tilthatja meg. 

 Alkoholos befolyásoltság alatt álló egyénnek gyermeket nem adunk ki. 

 

4 .  A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok  

 

51. § (1) A beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a 

nevelési-oktatási intézményt.  

(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell.  

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

Távolmaradás 

oka Igazolás formája Igazolás határideje 

Betegség Orvosi igazolás 

Betegség után visszatérés első 

napján az óvodába érkezéskor kell 

az óvónőnek átadni. Orvosi 

hiányzás hiányában a gyermek 

nem vehető be az intézménybe, 

mivel gyógyult állapota nem 

alátámasztott 

Váratlan, vagy 

nem hivatalos 

esemény 

Hatósági igazolás, szülői 

igazolás írásban 

A hiányzást követő 1 napon, 

óvodába érkezéskor kell átadni 

Családi program 

A gyermek óvónőjének 

előzetes tájékoztatása írásban 

megjelölve az időtartamot 

Legkésőbb a hiányzást megelőző 

napon 

Egy hetet 

meghaladó 

hiányzás 

A szülő írásbeli kérésére az 

óvodavezető engedélyezheti 

A tervezett távolmaradást 

megelőzően 3 nappal az 

óvodavezetőnek 
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 Óvodánkból a távolmaradás kérését  előző nap 7:45 óráig tudjuk figyelembe 

venni.  

 Hosszabb óvodai távollét után a szülő jelezze a kisgyermek várható érkezését. 

 Megszűnik az óvodai elhelyezése a gyermeknek, ha tíznél több napot hiányzik 

igazolatlanul 

 

 

5.A gyermek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása, tiltása  

 

Az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges eszközök, tárgyak bevitelét megtilthatja, 

korlátozhatja, vagy feltételhez kötheti a házirend. Amennyiben az előírt szabályozást nem 

tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda csak szándékos károkozás esetén felel (Kt. 40. 

§ (8) pontja)  

 Az óvodába behozott tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.  

 Az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges eszközök, tárgyak behozatalát az óvoda 

nem támogatja. Kivételt képeznek azok a tárgyak, amik a beszoktatási időszakban 

megnyugtató hatással vannak a kisgyermekre. 

 

6.  A gyermek ruházata az óvodában 
 

 Tisztaság, ápoltság, igényesség, kényelem jellemezze.  

 Egészségi és kényelmi szempontok alapján szükség van csoportszobai, udvari és 

alváshoz szükséges váltóruhára, pótruhára. A ruhadarabokat, lábbeliket jellel lássák el 

az esetleges keveredés elkerülése érdekében. A testnevelési foglalkozásokhoz 

tornaruházat szükséges. 

 A balesetek elkerülése végett kérjük, hogy nyakláncot, gyűrűt, karperecet ne hordjon 

a gyermek óvodánkban.  

 Felhívjuk a figyelmet, hogy az óvodába behozott tárgyakért (játékok, kerékpár), 

értékekért (ékszer, pénz,) felelősséget vállalni nem tudunk.  

 Otthoni játék behozatala csoportonkénti szabályozással történik.  

 Kérjük, hogy óvja és becsültesse meg gyermekével az óvoda tulajdonát képező 

eszközöket, tárgyakat.  

 A gyermekek munkáit becsülje meg a szülő, és gondoskodjon hazaviteléről!  

 A szülők a szülői értekezlet és rendezvények kivételével utcai cipővel nem léphetnek 

be a csoportszobába.  

 

7.  A gyermekek étkezése az óvodában 
 

 A szülő a gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet. A térítési díjat a faliújságon 

közzétett időpontban kell befizetni.  

 Ingyenes étkezési ellátás  a  - 2015. évi LXIII. törvény a bölcsődei ellátásban és az 

óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére szabályozása - szerint  történik. A 

kedvezmény igénybevételéhez a szülőknek a kedvezményre való jogosultságot 

igazolni kell. 

  A hiányzást az óvodából, és  az érkezést előző  nap 7.45 óráig lehet le-és bejelenteni.  
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 Bármely étellel szembeni érzékenység esetén orvosi szakvélemény bemutatása 

szükséges. 

 Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott étellel 

(csokoládé, túrórudi, banán, üdítő, stb.) nem megengedett, mert a többi gyermek előtt 

nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is hátráltatja. 

 

 

III/2  Az óvoda napi rendje, heti rendje 
 

Napirend: az óvoda napirendje rugalmasan illeszkedik a gyermekek tevékenységeihez. 

A meghatározott időkeretek lehetőséget biztosítanak a váratlan események, élmények 

megéléséhez. A gyermekek kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek életkoruktól és 

fejlettségüktől függően a helyi pedagógiai programhoz igazodva, a csoportvezető 

óvodapedagógusok döntése alapján. Kiscsoportban több időt szánunk a pihenésre és a 

gondozási feladatokra, még a nagyoknál az igény szerinti pihenést helyezzük előtérbe 

Rossz idő esetén a benti elfoglaltságok, változatos tevékenységekre helyeződik a nagyobb 

hangsúly, kellemesebb időjárás esetén a foglalkozásokon túl a szabad levegőn való 

tartózkodás, kirándulás, udvaron történő játék a fő cél. 

 

7.00 -9.15 

 

9:15 – 10:00 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

10:00 – 10:10 

 

10:10 -10:20 

 

10:20 – 12:00 

 

 

 

 

12:00 -13:00 

 

 

13:00 – 14:45 

Gyermekek fogadása,  játék,  tízórai  

 

Szabad játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység a 

csoportszobában vagy a szabadban. 

  

Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítése, a tevékenységekben megvalósuló 

tanulás 

 Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, Mozgás 

 A külső világ tevékeny megismerése  matematikai tartalmú       

tapasztalatok szerzése 

 

 Mindennapos frissítő mozgás (teremben vagy szabadban) 

  

Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése 

 Gyümölcsfogyasztás 

 

Gondozási feladatok - szabad játék, ismerkedés a teremtett világgal, 

megfigyelések végzése spontán és szervezett formában. az egészséges 

életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn 

 Gondozási feladatok 

 

 Étkezés 

Gondozási feladatok 

  

Pihenés 
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14:45 – 15:15 

 

15:15 – 17:00 

 

 Gondozási feladatok, étkezés 

 Szabad játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők 

érkezéséig. 

 

 

Hetirend 

Nap 

Tervezetten 

szervezett 

tevékenységek 

Párhuzamosan is 

végezhető 

differenciált és 

csoportos 

tevékenységek 

szervezése 

De. Du. 

HÉTFŐ 

Mindennapos 

mozgás 

Csendes percek 

Szabad játék 

Verselés-mesélés 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

matematikai 

tartalommal 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Rajzolás, festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

hittan 

 

logopédia 

 

gyógytestnevelés 

alapozó torna 

 

Bozsik 

program 

 

sakk 

 

zeneovi 

 

mozgásos 

tánc 

 

KEDD 

Mindennapos 

mozgás 

Csendes percek 

 

SZERDA 

Mindennapos 

mozgás 

Csendes percek 

CSÜTÖRTÖK 

Mindennapos 

mozgás 

Csendes percek 

PÉNTEK 

Mindennapos 

mozgás 

Csendes percek 

 

Szolgáltatásaink  
Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: 

 A gyerekek óvodai nevelése, a gyerekek napközbeni ellátása  

 Óvodai foglalkozások  

 A gyerekek rendszeres egészségügyi felügyelete  

 Az óvoda létesítményeinek és eszközeinek használata a fenti szolgáltatások 

igénybevételéhez 

 logopédiai megelőző foglalkozások, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, 

 

Térítés ellenében igénybe vehető foglalkozásaink:  
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 Helyi nevelési programunkban nem szereplő, térítés ellenében szervezett 

foglalkozások megtartására 15:15 órától adunk lehetőséget. A szolgáltatások ideje 

alatt a gyermekek épségért a szolgáltatást nyújtó felel.  

 

III./3 Az óvoda ünnepei, hagyományai 

 Egyházi ünnepek: Szeptember 12. Mária neve napja; Október 04. Assisi Szent Ferenc 

napja; Nov.5. Szent Imre; Nov. 11. Szt. Márton; November 19. Szent Erzsébet napja; 

November- december Advent; December 6. Szent Miklós; Karácsony; Január 

6.Vízkereszt; Február 2. Gyertyaszentelő; Február, március Hamvazó szerda; Február, 

március Nagyböjt; Március, április Húsvét; Május, június Pünkösd.  

Nemzeti ünnepek: Március15. Október 23. 

 A gyermekközösség ünnepei: Nevelési évet nyitó és záró szentmise,  Magyar Szentek 

hete, Mikulás, Adventi gyertyagyújtás, Név-, és születésnapok megünneplése, Farsang, 

Apák napja, Anyák napja, Nagyok búcsúztatása, Gyermeknap 

 

IV. Jogok és kötelességek  

 

4.1. Gyermekek jogai  

 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.  

 A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, 

védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A 

gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.  

 A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és a 

magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása 

azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.  

 A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 

nevelésben, oktatásban részesüljön.  

 A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.  

 A gyermeknek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes 

étkezésben részesüljön.  

 A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban 

részesüljön.  

 

4.2.  A szülők jogai  

 A szülőt megilleti a nevelési – oktatási intézmény szabad választásának joga.  

 Joga, hogy megismerje az intézmény Munkatervét SZMSZ, Pedagógiai 

Programját, Házirendjét.  
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 Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek 

neveléséhez tanácsokat kapjon. A szülő kezdeményezheti az Szülői Szervezet 

létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében.  

 

 

4.3.  A szülők kötelességei  

 

 Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való 

felkészítő foglalkozásokon való részvételét  

 Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében  

 Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért, tehát gondoskodjon a 

testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről  

 Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, 

és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg  

 Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda 

rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását  

 Hogy megtartsa az óvoda helységei és az óvodához tartozó területek használati 

rendjét  

 Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az óvodában okozott kárért  

 Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát. A 

pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, 

illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenységek során közfeladatot ellátó 

személynek számítanak  

 Katolikus hitre nevelés elveivel azonosuljon  

 

 

V. Gyermek értékelésének szempontjai 
 

5.1  A gyermekek jutalmazásának elvei és formái:  

 Mindig saját magukhoz viszonyítottan értékeljük a gyermekeket a pozitívumok 

kiemelésével, erősségeik hangsúlyozásával egyes sikeres teljesítmény után.  

 Jutalomnak számító feladatok, megbízatások kilátásba helyezése. Megerősítés 

céljából szóbeli dicséret és elismerés a csoportok szokásai szerint (barát mellé ültetés, 

taps, kedvenc ének, vers elmondása.).  

 jutalmazzuk, ha környezetünkben (társadalmi és természeti) alkalmazzák a 

környezetgondos viselkedési formákat és magatartásmódokat.  

 

5.2  A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei:  

 Az óvodánk szabály és szokásrendszerének következetes közvetítése és betartatása.  

 Hely és idő biztosítása a gyermek számára a megfelelő érzelmi állapot 

visszanyeréséhez.  

 A durva, agresszív cselekedet és verbalitás azonnali megakadályozása, a gyermek 

kivonása a szituációból.  

 Mindennapi szabályismétlés, rögzítés a nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai és 

csoportlégkör érdekében.  
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 A fegyelmezés szabályainak, óvodai szokásrendszerének szülőkkel való egyeztetése. 

Ön- és társaira veszélyt jelentő tevékenységből való kivonás más tevékenység 

felajánlásával. 

 

 

 

VI. Gyermekvédelmi feladatok és baleset megelőzés 
 

 Óvodánkban csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, megfázott, 

gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek 

behozatala az óvodába az ő gyógyulása és a többi gyermek egészségének 

megőrzése érdekében nem megengedett.  

 Minden évben balesetvédelmi bejárásokat tartunk és a felmerülő teendőket 

elvégezzük. Baleset esetén a balesettől függően helyben, vagy szakorvosi 

rendelőintézetben látjuk el a gyermeket a szülők azonnali értesítése mellett 

 Gyermekvédelmi felelős minden nevelési év elején felmérést végez a csoportban, 

nyilvántartást vezet a különböző veszélyeztetettségben lévő gyermekekről. 

 

 

VII.  Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei 
 

A szülőknek lehetőségük van arra – és igényeljék is -, hogy az óvodánkban folyó 

pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, 

ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást.  

Együttműködésre  alkalmas fórumok:  

 Szülői értekezletek  

 Nyílt napok  

 Közös rendezvények (kirándulás, koncert, ünnepek)  

 Családi Szentmisék  Pásztón a templomban  

 Fogadóórák (vezetővel, óvónőkkel, vagy együttesen)  

 Az óvónőkkel való rövid, esetenkénti megbeszélések 

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

szükség van az igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Kérjük probléma, 

vagy konfliktus esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét. 

Nem etikus, keresztény értékrendünkkel nem összeegyeztethető az a magatartás, mikor 

probléma, konfliktus esetén nem az illetékessel történik annak megbeszélése. 

Gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől, 

vagy az óvodavezetőjétől kérjenek. Más alkalmazottnak ( dajka, más csoportbeli 

óvodapedagógus) nincs kompetenciája a gyermekről információt adni. A csoportos dajka 

a gyermek gondozási feladataihoz kapcsolódó információkat közölheti ( pl. evett-e, hol a 

ruhája, öltözőszekrény rendjének betartatása, szülői segítések nyomon követése: 

gyümölcsnaptár, tisztasági csomag). 
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V. Egyéb szabályozások 

 

Az óvodai helyiségek használati rendje 

 A gyermekek az óvoda teljes területét igénybe vehetik, kivételt képez a felnőtt 

öltöző, a konyha és az irodák. A gyermekek rendelkezésére bocsátott helyiségekben 

található eszközöket a gyermekek használhatják.  

 A szülők a gyermeköltözőkön kívül más helyiségbe csak az óvodavezető 

engedélyével léphetnek be. Az óvoda egész területén tilos az élvezeti szerek 

(dohányáru, ital, drog, stb.) használata. 

 Higiéniai okokból a csoportszobába, termekbe, mosdóba utcai cipőben bemenni nem 

szabad. 

 Óvodánk udvarán csak intézményünkbe járó gyermek tartózkodhat óvodapedagógus 

felügyelete alatt, azt játszótérnek használni nem szabad. 

 

Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei  
 

Az óvodai házirend megsértésének formái:  

 ha a szülő a napirend be nem tartásával akadályozza a kötelező és kötetlen 

foglalkozások vezetését,  

 ha nem vesz részt gyermekével együtt az egyházi év és az óvodai ünnepeken,  

 ha az óvónők segítő szándékú tanácsait nem alkalmazza a gyermeke nevelésénél és 

ezért magára és társaira is veszélyes a gyermek magatartása,  

 ha a szülő kulturálatlan viselkedéssel zavart kelt az óvoda életében,  

 ha rendszeresen elmulasztja az ebédbefizetéseket,  

 ha nemtetszését úgy nyilvánítja ki, hogy a szülőtársai között tévhitet terjeszt, és ezzel 

az óvoda hitelét rontja,  

 ha gyermeke biztonságát figyelmen kívül hagyva, nem adja személyesen át a 

gyermeket az óvónőnek, vagy még kiskorú testvért kér fel az óvodás hazavitelére  

 tiszteletlen modorban beszél az óvoda dolgozóival.  

 

A házirend előírásainak súlyos megsértése esetén az alábbi fegyelmezési módszereket 

alkalmazza az intézmény vezetése:  

 az óvodavezetőnek való bejelentés után, az illetékes személyes elbeszélgetést 

kezdeményez a sértett és az elkövető között,  

 ha többször fordul elő ugyanaz a rendbontás, javasolja a vezető a másik óvodába 

való beiratkozást,  

 ha több pontban megsérti a szülő a házirendet és a nevelőtestület véleménye ezt 

alátámasztja, akkor a gyermek elhelyezése  óvodánkban - egy hét türelmi időt adva -, 

azonnal megszűnik.  
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SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL 

  A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, és annak módosításáról szóló 2011. évi 

XLI. törvény, továbbá a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 

ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság 

alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013 (II.14.) Kormányrendeletnek 

megfelelően a közoktatási intézményekre érvényesül a dohányzási tilalom betartása 

érdekében intézményvezetői jogkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:  

1. A szabályzat hatálya • A szabályzat hatálya kiterjed minden személyre, aki az 

intézmény területén tartózkodik.  

2. Dohányzási tilalommal érintett területek • Mind az épületen belül, mind a nyílt 

légterekben tilos a dohányzás. • A feladatellátási helyek közvetlen környezetében tilos a 

dohányzás a bejáratok 5 m-es körzetében, valamint a közterületre nyíló földszinti ablakok 

előtt és ezek 5 m-es körzetében.  

3. Figyelmeztetés a dohányzási tilalomra • A feladatellátási helyek területén érvényes 

dohányzási tilalomra az intézmény valamennyi bejáratánál „TILOS A DOHÁNYZÁS” 

feliratú A4-es méretű színes piktogram elhelyezésével kell figyelmeztetni a belépő 

személyeket.  

4. Tájékoztatás a dohányzási tilalomról • A dohányzási tilalomról tájékoztatást kell adni 

az intézmény valamennyi foglalkoztatottjának, tanulójának, a tanulók szüleinek, az 

intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló külső személyeknek. • A 

foglalkoztatottakat, a foglalkozási jogviszony létesítésekor, a jogviszony létesítésére 

jogosult vezető tájékoztatja a dohányzási tilalom megszegése következményeiről. • A 

tanulók és szüleik tájékoztatásáért az osztályfőnökök felelősek. A dohányzási tilalom és 

megszegése következményeire, a házirend ismertetésével azonos időpontban kerül sor. • 

Az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló külső személyek tájékoztatásáért a 

szerződéskötésre jogosult személy a felelős. • A dohányzási tilalomra vonatkozó 

tájékoztatások megtörténtét az intézményvezető bármikor ellenőrizheti.  

5. Felelősség a dohányzási tilalom betartásáért és betartatásáért • A dohányzási tilalom 

betartása az intézmény valamennyi foglalkoztatottjának kötelessége. A dohányzási 

tilalom megsértése, a közalkalmazottak vonatkozásában fegyelmi vétségnek minősül • A 

nem tanulói jogviszonyú személyek esetén elsődlegesen az intézményvezető felelős a 

dohányzási tilalom betartatásáért.  
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6. Eljárás a dohányzási tilalom megsértése esetén • A tanulók, vagy foglalkoztatottak 

esetén a dohányzási tilalom megsértésnek közvetlen tapasztalása esetén, az intézmény 

bármely dolgozója köteles felszólítani a jogsértőt a dohányzás azonnali abbahagyásáért. • 

A felszólítás eredménytelensége esetén az alábbi személyeket kell értesíteni: ha a jogsértő 

tanuló, akkor az intézményvezetőt, vagy helyettesét, ha a jogsértő nem tanuló, akkor az 

intézményben dolgozó vezetőt, vagy helyettesét. 

7. A felszólítás eredménytelensége esetén • a tanulóval szemben fegyelmező intézkedést 

alkalmaz, vagy az arra jogosultnál ilyet kezdeményez, többszöri felszólítás után fegyelmi 

eljárást indít, • a nem tanulói jogviszonyú jogsértőt felszólítja az intézmény azonnali 

elhagyására.  

 A nyilvánosságra hozatal módja 
 

A Házirend az intézményvezetői irodában a szülök rendelkezésére áll,  a honlapunkon 

megtalálható. Az óvodába érkező új gyermekek szülei a beiratkozáskor a dokumentumot 

megismerhetik, átvehetik, aláírásukkal magukra nézve kötelezőnek elfogadják. 

 

A Házirend felülvizsgálata: évente. 

 

Módosítása: új törvényi módosítások, újabb 

rendeletek. A Házirend jogforrás, melynek 

megsértése jogsértés 

 

Legitimációs záradék 

 

A nevelőtestület a házirendet megismerte, véleményezte és annak bevezetéséhez 

egyetértését adta 100%-os arányban. 

 

Dátum: 2018. szeptember 19. 

.............................................. 

 

Nevelőtestület képviselője 

 

 

A szülők a házirendet megismerve egyetértésüket fejezték ki az abban foglaltakkal és azt 

elfogadják. 

 

Dátum: 2018. szeptember 19. 

 

 

 

.............................................. 

SZMK elnöke 

 


