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„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” 

     Weöres Sándor 
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Bevezető 
 

 

Kedves Szülők! 

Új házirend elkészítése vált szükségessé, mert intézményünk 2016.09.01-től evangélikus 

óvodaként működik. 

Nevelési céljaink ezáltal bővültek a keresztyéni hitéletre neveléssel, hangsúlyos szerepet kap 

a német nyelvoktatás, valamint a zene szeretetére nevelés. Ezek mindennapjainkba történő 

beépítését és egyéb változásokat is tartalmaznia kell óvodai okiratunknak. 

Kérjük Önöket, hogy házirendünket figyelmesen olvassák el, és törekedjenek annak 

betartására. A rend és az ésszerű szabályok elősegítik számunkra a minőségi munkavégzést. 

„A fejlődés első törvénye a rend. Ahhoz, hogy valami fejlődjön, rendszerre van szüksége.” 

/Andrew Matthews/ 

 

 

Óvodánk fontosabb adatai 

Az intézmény adatai: 
 

Neve: Kék Elefánt Evangélikus Óvoda 

Címe: 7632, Pécs, Enyezd út 1. 

Telefon: 72/438-043 

 20/351-1954 

E-mail cím: kek.elefant.ovoda@lutheran.hu 

Honlap címe: https://kekelefantovoda.hu 

Intézményvezető: Horváth Henriette Krisztina 

Fenntartó: Pécsi Evangélikus Egyházközség 

Felügyeleti szerve: Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája 

Az intézmény OM azonosítója: 203163 

 

mailto:kek.elefant.ovoda@lutheran.hu
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Házirenddel kapcsolatos tudnivalók 
 

Házirend jogszabályi háttere 
 

Törvényi Háttér 

— Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993.évi LXXXIX. törvény 

— Köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény 

— 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

— 1997. évi XXXI. törvény – gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatóságról szóló 

törvény 

— A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 2005. évi VIII. törvénye az egyház 
intézményeiről 

— 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

— 2011.évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 
Hatálya: 

Az óvoda minden alkalmazottjára, az intézménybe járó gyerekekre és szüleikre vonatkozik. A 

házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. 

A házirend célja: 

Az óvodai élet mindennapi kérdéseinek jogszabályi keretek közti szabályozása, az óvoda 

törvényes működésének biztosítása. 

 

Házirenddel kapcsolatos rendelkezések 
 

Házirend elkészítésének módja 

A házirendet az óvodavezető készíti el a nevelőtestület és a szülők közösségének bevonásával. 

Az óvoda és a család együttműködésének feltétele, hogy a szülők támogassák, segítsék az 

óvodai közösségi élet rendjének megszilárdítását. 

Elfogadása 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el. 

Egyetértési jog 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők Közössége egyetértési jogot 

gyakorol. 
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Házirend jóváhagyása 

A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Jóváhagyás után a házirend előírásai 

mindenkire nézve kötelező érvényűek. 

Nyilvánosságra hozatala 

Az óvoda faliújságján. 

Új gyermek számára írásos formában óvodakezdéskor. 

Módosítás után minden szülő számára írásban és a faliújságon. 

Rövidített ismertetés szóban az évnyitó szülői értekezleten. 

Az óvoda honlapján. 

Felülvizsgálata 

A házirendet évente felülvizsgálni és szükség esetén módosítani kell. 

A Házirend módosítása 

Módosításról a nevelőtestület dönt. Módosítás esetén újra ki kell kérni a Szülői Szervezet 

véleményét. 

Házirend hatályba lépése 

A házirend a kihirdetés, kifüggesztés napján lép életbe. A hatályba lépést követően az 

intézmény valamennyi dolgozójára, valamint annak szolgáltatásait igénybe vevő gyerekekre 

és szüleikre vonatkozik. 

 

Óvodánk működési rendje 

 

Nevelési év rendje 
 

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Június 1-től nyári életrend szerint működik 

az óvoda, június 16-tól augusztus 31-ig összevont csoportokkal. 

Óvoda nyitva tartása 

Az óvoda öt napos munkarenddel működik: hétfőtől – péntekig. 

Nyitva tartás: 6:30-tól 17:00-ig. 

Reggel 6:30-7:30 óra között összevont csoportban gyülekeznek a gyerekek. Délután 16:00-

17:00 óráig összevont csoportok működnek. Nyitva tartás alatt a gyerekek számára mindvégig 

óvodapedagógusi felügyeletet biztosítunk. 
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Gyerekek érkezése, elvitele 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekeikkel legkésőbb 9 óráig érkezzenek be az óvodába, a 

zavartalan tevékenység biztosítása érdekében. Csak az udvar felőli bejáraton tehetik ezt, mert 

az épület két oldalán lévő ajtó személyzeti bejárat. Gyerek egyedül nem érkezhet és távozhat 

az óvodából. A szülőknek át kell adniuk gyermekeiket az óvónőknek. 

Év elején a szülő írásos nyilatkozatot tesz, hogy kik vihetik haza a gyermekeket. Ez a személy 

14 évnél fiatalabb NEM LEHET. 

Rendkívüli esetben az adott napra szóló szülői meghatalmazással adható ki a gyermek. 

Válóper ideje alatt a hivatalos gyámhatósági vagy bírósági végzésig egyik szülőtől sem 

tagadhatja meg az óvodapedagógus a gyermek elvitelét. Válást követően a bírósági végzés 

értelmében járunk el. 

Kérjük a szülőket, hogy érkezéskor és távozáskor a gyermekek biztonsága érdekében a kapura 

hajtsák rá a zárat! 

A gyermekeket a nyitva tartás végéig, 17:00 óráig el kell vinni az óvodából. 

Gyermekek beszoktatása 

Beszoktatás a szülővel egyeztetett módon történik, fokozatosan emelve az óvodában 

tartózkodás idejét. 

A gyermek fejlettségéhez, igényeihez igazodva, óvónője javaslata alapján. 

Figyelembe vesszük, hogy ki érkezett bölcsődéből, és ki családból. 

Nevelés nélküli munkanapok 

Évente maximum 5 nap, időpontjáról előtte 7 nappal tájékoztatni kell a szülőket. Nevelés 

nélküli munkanapokon felügyeletet kell biztosítani. Ezt a szülő írásban igényelheti. 

Óvodai szünetek 

Nyári zárás óvodánkban 4 hét. Minden év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket a zárás 

időpontjáról. Karácsony és Újév között fenntartói engedély alapján az intézmény zárva tart. 

Őszi, tavaszi és nyári iskolai szünetek időpontjában az óvodai gyermeklétszám is lecsökken, 

ezért lehetőség nyílik a szabadságolásra. Ilyenkor, valamint váratlan óvodapedagógus 

hiányzás esetén, ha a gyermekcsoport létszáma lehetővé teszi, összevont csoportot 

működtetünk. 

Ünnepek, hagyományok 

Az óvoda Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza az ünnepek, 

megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával, illetve a fenntartó váltás miatt új 

hagyományok kialakításával kapcsolatos feladatokat. 
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Munkarend 
 

Napirend 

 

6:30 órától 7:30 óráig Folyamatos érkezés az ügyeletes csoportba. 
Gyülekezés, szabadon választott tevékenység, szabad játék. 

7: 30 órától 11:45 óráig 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30 órától 11:00 óráig 

Szabadon választott tevékenység, szabad játék, csoportos 
foglalkozások, kezdeményezések a csoportszobában és az 
udvaron. 
Csendes percek – keresztyén értékek, bibliai történetek átadása 
megismertetése.  
Német nemzetiségi nevelés játékon, tevékenységeken keresztül. 
A pedagógusok szabad szakmai döntése határozza meg, hogy a 
folyamatos, vagy az együttesen történő tízóraiztatást részesítik 
előnyben. 
Tehetséggondozó műhelyek. 
Bozsik foci 
úszás 

11:45 órától 12:30 óráig Gondozási teendők, előkészületek az étkezéshez, ebéd. 

12:30 órától 14:45 óráig 
lépcsőzetesen 

Tisztálkodás, készülődés a pihenéshez, pihenés előtti 
mesehallgatás, altató, zenehallgatás, pihenés. 

 
 
 
14:30 órától 17:00 óráig 
 
 

Folyamatos ébredés, öltözködés, ágyazás, teremrendezés, 
gondozási teendők ellátása. 
Uzsonna, tisztálkodás. 
Szabad játék, differenciált fejlesztés. 
Nevelési időn kívüli külön programok. 
Játék a szabadban, vagy a csoportszobában (időjárástól függően). 
Folyamatos hazabocsátás. 
Összevont csoportokban szabad játék hazabocsátásig. 

 

Hetirend 

— Az országos alapprogram szerint neveljük gyermekcsoportjainkat. 

Biztosítjuk testi, lelki, szellemi fejlődésüket, a szabad játék lehetőségét. 

— Külső világ tevékeny megismerése keretén belül a matematikai és a környezetismereti 

fogalmak megismerését. 

— Szervezett keretek közötti és spontán mozgás biztosítását. 

— Művészeti tevékenységek: 

— Mese-vers 

— Ének-zene, dalos játék, gyermektánc 

— Rajzolás, mintázás, kézimunka 
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— Kötelező és kötetlen foglalkozásokon, differenciált irányítással fejlesztünk. 

Tervezésben és megvalósításban egyaránt a komplexitásra törekszünk. 

 

Óvodai élet szervezése 
 

— Óvodai beiratkozás 

— Gyermek és szülő személyes megjelenésével történik. 

— Hivatalos okmányok (gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, szülők 

személyazonosságát igazoló okmány, keresztelési emléklap). 

— A szülőknek nyilatkozniuk kell gyermekeik esetleges egészségügyi problémáiról. 

— A szülők számára lehetőséget biztosítunk, hogy betekintést nyerhessenek óvodánk 

életébe (nyílt napok, játszó délelőttök, családi juniális, egyházi ünnepeken való 

gyermek szolgálatok, egyházi nyári táborok) 

— A leendő óvodások előre megismerkedhetnek óvodánk életével, csoporttársakkal, 

óvoda dolgozóival. 

 

Óvodai felvétel 
 

Felvételt nyer: 

— Aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. 

— A gyermek egészséges és ezt orvos igazolja. 

— Óvodai felvétel jelentkezés alapján történik évi egy alkalommal, de a gyermekek 

felvétele egész évben folyamatos. 

— Az óvodába felvett gyermekek csoportokba történő beosztásáról az óvónők 

véleményét és a szülők kérését is figyelembe véve az óvodavezető dönt. 

— Az óvodavezető írásban értesíti a szülőket, hogy gyermeke felvételt nyert az 

intézménybe. 

Óvodalátogatás 

 

Óvodába járási kötelezettség 
 

— A harmadik életévét betöltött gyermeknek legalább napi 4 órában kötelező részt 

vennie az óvodai foglalkozásokon, az iskolaérettség eléréséig. 

—  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a 

szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül 

ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé 
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Távolmaradás, mulasztás igazolása, szabályai 
 

— Egészséges gyerek hiányzását előzetes bejelentés alapján az óvodapedagógusok 

engedélyezhetnek. 

— A szülőnek legkésőbb előző nap 9:00 óráig jeleznie kell, hogy gyermeke nem jön 

óvodába. 

— Betegség esetén jelezni kell az óvodának a hiányzás kezdetét és okát. 

— Betegség okán csak orvosi igazolással látogathatja újra a gyermek az óvodát. 

— Hiányzás után jelezni kell az óvodába érkezés időpontját legkésőbb előző nap 9:00 

óráig. 

— Igazolatlan távollét esetén kötelezzük a szülőt gyermeke rendszeres óvodába járására. 

— Tíz nap igazolatlan mulasztás, kétszeri írásbeli figyelmeztetés után óvodából való 

kizárást von maga után. 

— Amennyiben az 5 éves gyermek 7 napnál többet hiányzik igazolatlanul, intézkedést kell 

kezdeményeznünk a jegyzőnél. 

— Az óvodából történő kiiratkozást az óvodavezetőnél kell megtenni írásban, az óvodai 

jogviszonyt megszüntető nyomtatvány kitöltésével. 

 

Étkeztetés 
 

Étkezések időpontja 
 

— Tízórai: 7:30-tól 9:45-ig, folyamatos és egyszerre történő tízóraiztatás egyaránt 

elfogadott óvodánkban (pedagógusok szakmai döntése alapján) 

— Ebéd: 12:00-tól 12:45-ig. 

— Uzsonna: 14:45-től 15:30-ig, folyamatos és egyszerre történő tízóraiztatás egyaránt 

elfogadott óvodánkban (pedagógusok szakmai döntése alapján) 

 

Térítési díjak 
 

— Jogosultság az étkezések igénybe vételére 

— Szülő köteles bejelenteni az étkezésre való igényét. 

— Ingyenes étkezés igénybevételéhez kitölti a szükséges dokumentumokat, 

ebédbefizetések alkalmával aláírja az étkezést igénylő lapot. 

— Aki nem tartozik az ingyenes étkezők körébe, befizeti a mindenkori térítési díjat. 

Amennyiben ingyenes étkezést vesz igénybe, minden tanév elején köteles bemutatni 

az ehhez tartozó igazolásokat.  

— Befizetések időpontja: Minden hónap 10.-e utáni kedden. 

— Étkezések lemondása, igénylése: 
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Hiányzás után be kell jelenteni az étkezés újbóli igénybe vételének időpontját, 

legkésőbb előző nap kilenc óráig, ellenkező esetben gyermeke számára nem biztosított 

az étkezés. Az óvoda telefonszáma: 72/438-043 és 20/351-1954. 

Be nem jelentett, vagy később jelentett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére a 

szülő nem tarthat igényt. 

 

Intézmény dolgozóinak kötelessége, jogai 
 

— Köteles a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését biztosítani, feladatait 

szakszerűen és színvonalasan pontosságra, lelkiismeretességre, elfogulatlanságra 

törekedve ellátni. 

— Felelős a gyermekközösség kialakításáért, fejlődéséért.  

— Az óvodának együtt kell működnie a szülővel a gyermek fejlesztése érdekében. 

— Gyermekek testi épségének védelme, óvása, balesetek elkerülése. 

— A gyermekeket megkülönböztetés nem érheti, gyermeki méltóságát, másságát 

tiszteletben kell tartani. 

— Gyermekek felzárkóztatása, tehetséggondozás. 

— Óvodának biztosítania kell, hogy az Alapító Okiratában megjelölt SNI, BTM, és 

tehetséges gyermekek megkülönböztetett ellátásban, fejlesztésben részesüljenek, 

szükség esetén külső szakember bevonásával.  

— Elvárás, hogy az evangélikus egyház tanításait tiszteletben tartsa, az intézmény 

keresztény értékrendjét, szokásait, hagyományait és gyakorlatait elsajátítsa, hitéleti 

alkalmain részt vegyen. Ne terjesszen a keresztény szemlélettel ellentétes tanokat. 

— Intézmény dolgozóinak joga: Az óvodapedagógus és az ő munkáját segítő 

alkalmazottak a gyermekekkel összefüggő tevékenységük során büntetőjogi védelem 

szempontjából, közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek. Emberi méltóságuk 

jogaikat tiszteletben kell tartaniuk az óvoda kötelékébe tartozó személyeknek. 

—  

Gyermekek jogai és kötelezettségei 
 

Gyermekek jogai: 
 

— A gyermek joga, hogy biztonságos, egészséges környezetben képességeinek és 

érdeklődésének megfelelő nevelésben részesüljön. 

— Védelmet kapjon fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

— Az óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, 

étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák 

ki. 
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— A család anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy térítési díjas étkezésben 

részesüljön. 

— A gyermekek biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig 

óvodapedagógus felügyelete alatt álljon. 

— Felekezeti hovatartozás nélkül felvételt nyerjen.  

 

 

Gyermekek kötelezettségei: 
 

— Óvónő irányításával közreműködjön környezete rendben tartásában. 

— Óvja saját és társai testi épségét. 

— Óvja az óvoda felszereléseit, játékokat, azokat rendeltetésszerűen használja. 

— Tartsa be az óvó-védő előírásokat a balesetveszély elkerülése érdekében. 

 

A gyermekek jutalmazásának elvei és formái 
 

 A jutalmazás 
 

- A jutalmazás óvodánkban a gyermekek pszichikus érettségének, az életkori sajátosságainak 

figyelembevételével történik.  

- A jutalmazás formái: egész óvoda előtt, csoport előtt, négyszemközt az óvodapedagógussal: 

dicséret, pozitív megerősítés, kiemelés. 

 

Fegyelmező intézkedések:  
 

- Abban az esetben, amikor a gyermek saját és/vagy társai testi épségét, nyugalmát 

veszélyezteti, azonnal beavatkozunk, ezután felhívjuk figyelmét tettei lehetséges 

következményeire.  

- A fegyelmezés formái: tevékenységből történő kivonás, átterelés, alkalmi feladattal történő 

megbízás. A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elveit a gyermek személyiségi jogainak 

tiszteletben tartásával alkalmazzuk 
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Szülői jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos szabályok 

 

Szülői jogok: 
 

— Szabad intézményválasztás. 

— Megismerje a Pedagógiai Programot, Házirendet, SZMSZ-t, tájékoztatást kapjon az 

ezekben foglaltakról. A dokumentumok a vezető irodájában és az óvoda honlapján is 

megtalálhatóak. 

— Gyermeke fejlődéséről folyamatos tájékoztatást kérjen és kapjon az 

óvodapedagógusoktól, nevelési kérdésekben bizalommal forduljon az óvónőhöz, 

szükség esetén segítséget kapjon. 

— Óvodavezető vagy gyermeke óvónőjének hozzájárulásával részt vegyen a délelőtti 

tevékenységekben. 

— Kezdeményezheti a Szülői Szervezet létrehozását, abban tevékenyen közreműködhet. 

— Az óvodai Szülői Szervezet figyelemmel kísérheti a gyermeki jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. Véleményezési jogát érvényesítheti a Pedagógiai 

Program elfogadása előtt. Egyetértési jogot gyakorol a Házirend és az SZMSZ szülőket 

érintő kérdésekben. 

Szülők kötelességei: 
 

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

feltételeiről. 

— A gyermekek 3 éves korától biztosítsa az óvodai nevelésben való részvételét. 

— A HHH gyermekeknek legalább napi 6 órát kell óvodában töltenie. 

— Rendszeres kapcsolatot tartson gyermeke óvodapedagógusaival. 

— Segítse elő gyermeke közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda magatartási 

szabályainak elsajátítását. 

— A szülő tartsa tiszteletben az intézményben dolgozók és a szülőtársak emberi 

méltóságát, jogait. 

— Köteles gyermekét tisztán, gondozottan óvodába hozni. 

— Alkalmazkodniuk kell az óvoda rendjéhez. 

— Legkésőbb 9 óráig érkezzen meg gyermekével, a foglalkozásokat ne zavarja meg. 

— Szülők gondoskodnak a törölközők hetenkénti, a gyermek ágyneműjének két 

hetenkénti mosásáról. 

— A gyermek aktuális állapotáról, adatváltozásáról telefonszám, lakcím), családban 

bekövetkezett változásokról, melyek kihathatnak a gyermekükre, kérjük, a szülő 

tájékoztassa az óvodapedagógust! 

— Az óvodába beteg gyermekeket és gyógyszert behozni tilos, kivételt képeznek a 

krónikus betegségek gyógyszerei, kúp, spray (asztma, epilepszia, stb.) 

— Agresszív és félelemkeltő játékokat és öltözetet az óvodába behozni tilos. 

— Az óvoda területén és 5 méteres körzetében tilos a dohányzás. 
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— A házirendet a szülők kötelesek betartani.  

— Panaszkezelés bármilyen, az óvodát érintő kérdésben: 

Csoportos óvodapedagógusoknál. 

Óvodavezetőnél: Horváth Henriette Krisztina (tel: 72/438-043) 

Fenntartó képviselőjénél: Müller Mónika (tel: 06 20/824-5259) 

Szülői fórumok 
 

— Szülői értekezlet évente háromszor. 

— Nyílt napok, közös rendezvények, ünnepélyek, programok. 

— Fogadó órák (igény szerint), vezetői, óvónői, előre megbeszélt időpontban. 

— Szülővel közös óvodai beszoktatás. 

— Családlátogatás óvodapedagógus mérlegelése alapján, szülői igény szerint. 

— Óvoda honlapján információnyújtás, faliújságon kifüggesztett fontos tudnivalók, 

gyermeknevelést érintő cikkek közzététele. 

 

 

Szülőkre vonatkozó szabályok, iránymutatások 
 

— A szülők a gyermekek átadása – átvétele után, indokolatlanul ne tartózkodjanak az 

óvodában. Az óvoda épületében mobiltelefonjuk használatát mellőzzék. 

— Kérjük a szülőket, hogy az óvónőt a gyermekekkel való foglalatossága közben hosszabb 

időre ne vonják el a csoporttól, se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű 

beszélgetésekkel! 

— Az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse segítséget nyújt a felmerülő problémák 

esetén. Nevét és csoportját a faliújságon megtalálják. 

— Nevelési év elején – előzetes felmérés alapján – tájékoztatjuk a szülőket az adott 

nevelési év szolgáltatásairól. Ezek nevelési időn túl szerveződnek, térítési díj ellenében. 

— Német nemzetiségi nevelés, mint programunk szerves része, szintén ingyenes 

szolgáltatás. 

— A szülők gondoskodjanak arról, hogy az időjárásnak megfelelő ruházatot biztosítsanak 

gyermekeiknek, melyeket jellel látnak el. Az öltöző használatát, rendjét az óvónők 

instrukciója alapján kérjük. 

— Ékszereket a gyermekek nem hordhatnak az óvodában. 

— A gyermekek játékot ne hozzanak otthonról, csak alváshoz szükséges puha szőrme 

állatokat, valamint könyvet és CD lemezt. 

— Az óvodába hozott játékokért, ékszerekért, készpénzért nem vállalunk felelősséget. 

 

Óvó – védő szabályok 
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Egészségügyi szabályok 
 

— A gyermek az óvodában balesetveszélyes tárgyat nem hozhat. 

— Csoportszobába, mosdóba a szülő csak váltócipőben mehet be. 

— A konyhában idegen személy nem tartózkodhat. 

— Az óvoda területén dohányozni, szeszes italt fogyasztani tilos! 

— Az óvodába csak tisztán, ápoltan jöhet a gyermek. 

— Az ÁNTSZ által meghatározott szabályokat igyekszünk szigorúan betartani (takarítás, 

fertőtlenítés, méregszekrény zárása, stb.). Fertőző megbetegedéses időszakban a 

fertőtlenítésre fokozottan ügyelünk. 

— Délutáni játékidőben kérjük a szülőket, hogy a lehető legkevesebb időt töltsék az 

udvaron, mert huzamos jelenlétükkel veszélyeztetik azon óvodások biztonságát, akik 

még az óvónők felügyeletére számítanak. 

— Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. 

— A nap közben megbetegedett gyermeket haladéktalanul el kell látni. Minden esetben 

értesíteni kell a szülőt, akinek a lehető legrövidebb időn belül haza, illetve orvoshoz 

kell vinnie gyermekét. 

— Meggyógyult gyermek csak orvosi igazolással veheti újra igénybe az óvodai ellátást. 

— A szülő köteles megadni a telefonszámát, hogy gyermeke megbetegedése esetén 

értesíthető legyen. 

—  A gyermekek óvodai szűrővizsgálatokon (hallás, látás, fogászat, ortopédia) csak a szülő 

írásos beleegyezésével vehet részt. Ezt év elején kérelmezik. Ellenkező esetben ezt a 

szülő feladata. 

— Az óvodában előforduló baleset esetén történő eljárás: 

— A gyermeket azonnal elsősegélyben részesítjük. 

— Az esetet jelentjük az óvodavezetőnek. 

— Értesítjük a szülőt telefonon, ha rövid időn belül a helyszínre tud érni, kisebb 

probléma esetén a továbbiakban ő intézkedhet gyermekéről. 

— A szülő megérkezéséig a gyermeket felnőtt felügyelete és ellátása alatt tarjuk. 

— Szükség esetén orvoshoz visszük, súlyosabb esetben mentőt hívunk. 

 

 

Óvó – védő intézkedések 
 

— Az óvónőnek átadott gyermekek biztonságáért és testi épségéért a szülő 

megérkezéséig az óvónő felel. 

— A csoportban és az udvaron lévő tárgyak helyes használatára állandóan fel kell hívni a 

gyermekek figyelmét. 

— A tevékenységekhez szükséges eszközöket a gyermekeknek rendeltetésszerűen kell 

használniuk. 

— Kiránduláskor csak a szülő beleegyezésével aláírásával lehet a gyermeket elvinni. 
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— Barkácsoláshoz (olló, fogó, tű, kalapács) kertészkedéshez (kapa, gereblye, söprű, 

locsoló) használatos eszközökkel a gyerekek csak felnőtt felügyelet mellett 

dolgozhatnak. 

— Balesetek megelőzése érdekében a gyermekeknek a csoportokban és az óvoda 

udvarán is be kell tartaniuk a szabályokat. 

— A gyermek életkorához és az óvodai nevelés szellemiségével nem összeegyeztethető 

tárgyakat, szúró, vágó, agresszivitást sugalló, ijesztő játékszereket, ruházatot nem 

szabad az óvodába hozni. 

— Az óvó-védő intézkedéseket, a gyermekek egészségének és testi épségének védelmére 

vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együttjáró veszélyforrásokat, a tilos és 

elvárható magatartásformákat a gyermekekkel és szülőkkel egyaránt ismertetjük. 

 

Az intézmény biztonságát garantáló szabályok 
 

— Az óvoda helyiségeit és udvarát az intézmény nyitva tartásának ideje alatt 

rendeltetésszerűen kell használni, nyitvatartási időn kívül csak az óvodavezető 

engedélyével lehet igénybe venni. 

— Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények 

alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvodavezető állapítja meg. 

— Az intézmény egész területén és annak közvetlen környezetében tilos a dohányzás! 

— Az óvodai dolgozók mobiltelefonjukat a gyerekek között nem használhatják. 

— Ügynökök és árusok csak a vezető engedélyével folytathatnak kereskedelmi 

tevékenységet az óvoda területén. 

— Az óvodában bármilyen ismertető anyag, reklámanyag elhelyezéséhez a vezető 

engedélye szükséges. 

— Az óvodában párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. 

— Tűz- és bombariadó esetén az intézményben az SZMSZ-ben megfogalmazottak az 

irányadók 

 

A Házirend szabályai az óvoda dolgozóira, a gyermekekre és a szülőkre vonatkoznak! 

 

 

Kérjük a Házirend betartását a gyermekek, szülők és a dolgozók érdekében! 

 

 

„Ahogy a szabadság nem szabadosság, a rend nem szabadsághiány.”  

/Antoine de Saint-Exupéry/ 
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