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BEVEZETŐ 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A házirendünk célja, hogy segítse elő az intézmény pedagógiai programjának megvalósítását, 

szabályozza a belső rendet, ezért követése az intézménnyel jogviszonyban állók számára 

kötelező. 

 

Az egységes óvoda-bölcsőde házirendjét az intézményvezető előterjesztése alapján a 

nevelőtestület fogadja el. 

A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési-gondozási feladatok ellátásához, a 

közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához, az értékek közvetítéséhez. 

A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. 

 

 

(Házirendünkben naz önértékelési elvárásokat zölddel jelöltük) 

 

1. Törvényi háttér, általános információk, alapadatok 

 

Az óvodai Házirend szabályait jogszabályi háttér határozza meg:  

  

 2011. évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről 

 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról, és az információ 

szabadságról. 

 1999. évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről  

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

 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola – óvoda - egészségügyi ellátásról. 

 és a Munkavédelmi rendelkezések 

 2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary 

Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények 

módosításáról, 

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet, valamint 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

rendelkezései alapján készült. 

 SZMSZ 

 A helyi Pedagógiai Program 



 

 

 

 

 

 

Az intézmény neve:  

 

Látrányi  Egységes Óvoda Bölcsőde  

 

OM szám:202389. 

 

Csoportok száma: 3 

(2 óvodai csoport, 1 egységes óvoda-bölcsődei csoport) 

Férőhely szám: 65 

 

Az intézmény általános jellemzői: 

 

Az intézmény közszolgáltató költségvetési szerv: Közintézmény 

 

Az intézmény köznevelési feladatokat ellátó egységes óvoda-bölcsőde 

 

Az intézmény székhelye, címe: 8681 Látrány Dózsa Gy. u. 18. 

 

Az óvodavezető elérhetősége: miovodank@citromail.hu; +36/30-828-5794 

 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

 

Az intézmény gazdálkodásának formája: önállóan működő költségvetési szerv. 

 

Az intézmény alapító, fenntartó, irányító szervei:  Látrány, Somogybabod, Visz 

Önkormányzat Képviselő-testületei által  Intézmény Fenntartói Tanács  társulási formában. 

Gesztor önkormányzat: 

Látrány Község Önkormányzata: 8681 Látrány, Rákóczi u. 69. 

   Telefon: 85-327-165. 

Az intézmény alapításának éve: 1977 (óvoda) 

 

 

Az intézmény tevékenysége: 

 

Alaptevékenység:  

 

 A jóváhagyott helyi Pedagógiai Program szerinti óvodai-bölcsődei nevelés. 

 

 A jóváhagyott pedagógiai program alapján: 

 

mailto:miovodank@citromail.hu


Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése,                   

nevelése gyógypedagógus segítségével. 

Szakértői javaslat alapján integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése. 

 

Intézményi közétkeztetés 

 

2. Az intézmény helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel, átvétel        

     eljárási rendje. 

Az egységes óvoda-bölcsőde két éves kortól az iskolához járáshoz szükséges fejlettség 

eléréséig, a pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye alapján legfeljebb 8 éves korig nevelő 

intézmény.  

Az intézmény működési ( felvételi ) körzete: Látrány, Visz, Somogybabod, Somogytúr 

község közigazgatási területe. 

 

 

 

 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődéséért 

 

 

Felvétel: 

 Intézményünkbe felvehető minden 3. évet betöltött gyermek, aki a településeinken 

lakik, illetve szabad férőhely esetén a 2. életévet betöltött gyermek.  

 A felvehető bölcsődés korúak száma nem haladhatja meg az 5 főt. 

 

Beíratás: 

 A beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba az önkormányzat által kijelölt beíratási 

időszakban, általában április közepén egy héten át zajlik. A közzétételről az 

intézményvezető gondoskodik. 

 A szülő a gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező 

gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik. 

 A beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a gyermek TAJ kártyája, a szülő 

személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. 

 A beíratást követően a férőhely figyelembevételével az intézményvezető dönt a 

felvételről, melynek eredményéről a szülő írásban kap értesítést. 

 Az értesítés küldésének határideje: a beíratást követő 30 napon belül. 

 Túljelentkezés esetén az intézményvezető az Intézményfenntartó Tanáccsal közösen  

bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

 Halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermek esetében az óvoda nem 

tagadhatja meg a felvételt.  

 Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja.  

 



Gyermekek átvétele:  

 Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése 

alapján az átvevő óvoda feladata.  

 Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai 

jogviszonya megszűnt. 

 

 

A csoportba sorolás az óvodavezető döntése alapján történik. Év közbeni felvétel és átvétel a 

fenti eljárásrend szerint történik. Gyermekek átvétele: hivatalos átjelentkezés útján, melynek 

nyomtatványát az óvoda vezetők töltik ki, és küldik meg egymásnak. 

 

 

 

 

 

3. A nevelési év rendje 

 A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. 

 Az oktatási év: szeptember 1-től május 31-ig. 

 Óvodánk hétfőtől péntekig naponta 7
00

 – 17
00 

óráig tart nyitva. Az óvodai nevelés 

teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, a teljes nyitva 

tartás ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.  

 Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkező változásokat időben közöljük a 

szülőkkel. 

 Az óvoda zárva van karácsonyi ünnepek idején (5 - 7 munkanap) 

 Nevelés nélküli munkanapok felhasználásának elvei: 

o szakmai továbbképzés, konferencia, tanulmányút, értekezlet stb. céljából 

o a nevelési év folyamán maximum 5 alkalommal  

o zárva tartást megelőzően legalább 7 nappal tájékoztatjuk a szülőket  

o igény szerint felügyeletet biztosítunk azon gyermekek számára, akiket    

        nem tudnak szüleik elhelyezni  

 Egyéb alkalmakkor (rendkívüli esetben) óvodai értekezletet úgy tartunk, hogy a 

gyerekekkel való foglalkozás biztosított legyen. 

 A nyári zárva tartás rendje: 

o A nyári takarítási és karbantartási munkák miatti bezárásról a fenntartóval 

történő előzetes egyeztetést követően február 15-ig tájékoztatja a szülőket 

az intézményvezető. 

 A szülők hivatalos ügyeinek intézését az intézményvezetővel előzetesen 

egyeztetett időpontban tehetik meg. 

A gyermek az óvodába szülő, illetve felnőtt családtag kíséretében érkezhet, távozhat, 

amennyiben a szülő 14 éven aluli gyermekre, illetve idegenre bízza gyermekét, vagy 6 éves 

kor után egyedül engedi óvodába, úgy írásbeli nyilatkozatot kell tegyen az óvónőknek. A 

vidéki szülők helyzetén könnyített az iskolabusz rendszere, ahol egy  dajka kíséri a 

gyerekeket..   

Nyáron, a családok igénye alapján és a szabadságolás miatt egy összevont csoportot 

üzemeltetünk. 



A csoportok közösségek alakulásának 

segítése,fejlesztése,esélyteremtés,nyitottság a különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre,integrációs tevékenység,csoportos tevékenység. 

 

 

3.  A gyermekek óvodai-bölcsődei életrendjével kapcsolatos rendelkezések: 

 

 Az egységes óvoda-bölcsőde hétfőtől péntekig naponta 7.
00

 órától 17.
00 

óráig tart 

nyitva. 

 A reggeli beérkezés lehetőleg 8.
30

-ig történjen meg. 

 A reggeli beérkezéskor a gyermeket a szülő vagy a kísérő minden esetben 

személyesen adja át a gondozónőnek, óvónőnek anélkül, hogy a csoportban folyó 

tevékenységet megzavarná. 

 A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a 

szülővel történő beszoktatáson túl a gondozónő – szülő napi találkozásaira, 

információ cserére, szülői értekezletre, csoportbeszélgetésekre.  

 Módot adunk a családoknak a bölcsődések életébe való betekintésre is. Kérjük, 

hogy látogatásuk időpontját a gyermekük gondozónőjével előre egyeztessék. 

 Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában 9.
oo

-

12.
oo

-ig tartó időszakban zajlanak. 

 Az egységes óvoda-bölcsőde napirendjét és a csoport foglalkozásának hetirendjét 

a szülők által jól látható helyre (faliújságra) kell kifüggeszteni. 

 A napirend kialakításában rugalmasan kell alkalmazkodni az évszaki 

jellemzőkhöz, a gyermekek életkorához. 

 A délutáni hazavitel 15.
30

 órától folyamatosan történik, ettől eltérő időben az 

gondozónővel, óvónővel egyeztetve – a napirend zavarása nélkül. 

 

Az óvodai-bölcsődei  nevelés feladata az óvodás-bölcsődés gyermek testi és lelki 

szükségletének kielégítése.  

 

Ezen belül: 

-        az egészséges életmód alakítása 

-        az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 

-        az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 

Az óvodánkban külön jutalmazást általában nem alkalmazunk, sport vetélkedőkön, és 

mese mondó versenyt kivéve, ahol minden résztvevőt díjazunk. 

Joga van az óvodás és bölcsődés  gyermeknek saját fejlődési ütemében részt venni az 

óvoda által kínált lehetőségekben 

 

Pedagógiai folyamatok,tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók. 

 

A heti rend 

 

 Heti rendünket - kivéve a bölcsődés korú gyermekeket - az általunk kezdeményezett 

tevékenységek határozzák meg.  



 Ezek egymással felcserélhetők, változtathatók a gyermekek aznapi hangulatától, 

valamint a spontán adódó helyzetektől függően.  

 Heti rendünk, napirendünk a folyamatosságot, rendszerességet, a nyugalmat segíti elő 

az egységes óvoda - bölcsődei csoportban. 

 

Napok Mindennapi komplex 

tevékenységek 

Komplex tevékenységek 

 

 

 

Hétfő 

 

 

 

Mindennapos 

testnevelés 

 Rajzolás, 

mintázás, 

kézimunka 

 

 

Vers és mese, 

Zene ovi 

(nagycsoport) 

Logopédia 

Fejlesztő 

foglalkozás 

A külső világ 

tevékeny 

megismerése 
 

 

 

 

Kedd 

 

 

 

Mindennapos 

testnevelés 

 A külső világ 

tevékeny 

megismerése  
 

 

Vers és mese, 

Dráma ovi  

(nagycsoport) 

Fejlesztő 

foglalkozás, 

Gyógytestnevelés 

Ének, zene,  

énekes játék 

 

 

 

 

Szerda 

 

 

 

 

 

Vers és mese 

 

 

 

Mozgás 

Zenés torna 

(nagycsoport) 

 

Anyanyelvi 

nevelés 

 
 

 

 

Csütörtök 

 

 

 

Mindennapos 

testnevelés 

 A külső világ 

tevékeny 

megismerése 
 

 

Vers és mese 

Logopédia, 

Fejlesztő 

foglalkozás, 

Gyógytestnevelés 

Ének, zene,  

énekes játék 

 

 

 

Péntek 

 

 

 

 

Mindennapos 

testnevelés 

  

Rajzolás, 

mintázás, 

kézimunka 

 

 

 

Vers és mese 
 

(Tájékoztató jelleggel) 

 

A napirend 

 

 A napirend kialakítása a helyi adottságok, igények, lehetőségek, hagyományok 

figyelembevételével a helyzethez rugalmasan alkalmazkodva történik.  



 Gyermekeinknek egész nap folyamán az étkezési, gondozási tevékenységeket 

beépítve, a lehető leghosszabb ideig zavartalanul biztosítva legyen az önfeledt 

játéktevékenység, a mindennapi szabad mozgás, udvari játék. 

 A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, 

szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak 

megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a 

kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállósodás lehetőségét.  

 

 

Időtartam Napi tevékenységek 

 

 

 

7.00 – 9.00 

Folyamatos érkezés az óvodába 

Szabadidős tevékenységek ( játék, 

ábrázolás stb.) 

Egyéni fejlesztések 

Beszélgető kör 

Mindennapos testnevelés 

Gondozási teendők ellátása 

 

 

9.00 – 9.30 

 

Tízórai 

Önkiszolgáló és naposi teendők ellátása  

 

 

 

9.30 – 12.00 

Játéktevékenység 

Komplex foglalkozások, mese, vers, 

ének 

Séták, kirándulások a környéken 

Bölcsődések étkeztetése 

Gondozási teendők ellátása 

Előkészület az ebédhez 

 

 

 

12.00 – 12.45 

 

Ebéd 

Önkiszolgáló és naposi tevékenységek  

 

 

 

12.45 – 15.00 

Készülődés a délutáni pihenéshez 

Gondozási, tisztálkodási tevékenységek 

( pelenkázás,fogápolás stb.) 

Mese, altatódal 

Délutáni pihenés 

Folyamatos ébredés 

 

 

15.00 – 15.30 

 

Uzsonna 

Gondozási teendők ellátása  

 

15.30 – 17.00 

Szabadidős tevékenységek 

Egyéni fejlesztések 

Folyamatos távozás az óvodából 

 

(Tájékoztató jelleggel) 

 

 

 

 

 

 



Szolgáltatásaink  

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:  

 logopédiai, dyxlexia megelőző foglalkozások, 

 fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás  

 a gyerekek rendszeres egészségügyi felügyelete, orvosi vizsgálata 2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről, 25. § (5) bekezdés 

 az óvoda létesítményeinek és eszközeinek használata a fenti szolgáltatások 

igénybevételéhez 

 OVI-FOCI BOZSIK PROGRAM-Zenés Torna 

 Úszás 

 Dráma-Ovi 

 Zene-Ovi 

 Hittan 

 

 

 

Alkalomszerű térítéses szolgáltatások: 

 Bábszínház 

 Irodalmi, zenés gyerekműsorok 

 Kirándulások  

 Csoportok eseményeihez kapcsolódó programok, foglalkozások 

A gyerekek számára költségekkel járó programokat csak a szülői igények felmérése alapján 

szervezünk. /színház, kirándulás / 

 

 

4. Az egységes óvoda-bölcsődében szükséges felszerelések: 

 

A következő felszerelések szükségesek minden gyermek számára: 

 Jellel ellátott benti cipő, 

 Váltóruha, 

 Pizsama, 

 Tornafelszerelés (tornazsák, rövidnadrág, póló, tornacipő) 

 Fogkefe, fogmosó-pohár, fésű 

 Papír zsebkendő 

A bölcsődés korúak számára a fentieken kívül: 

 Eldobható pelenka ( ha nem szobatiszta a gyermek) 

 Popsi-kenőcs 

 

A gyermek otthonról kedvenc játékot (pl.: kisméretű plüssfigurát, babát, autót stb.) behozhat 

az intézménybe a gondozónő vagy az óvónő tudtával. 

Egyéb (nagyméretű és/vagy értékes) játékot, játékokat – megmutatva társainak – kérjük a 

szülő vigye haza. 

A délutáni pihenéshez kispárnát hozhat otthonról a gyermek. A pizsama hetenkénti cseréjéről 

a szülőnek kell gondoskodnia. 

Ételt, italt csak különleges alkalmakkor, az óvodapedagógussal, gondozónővel egyeztetve 

hozhat be a szülő az intézménybe. (pl.: születésnap, névnap, kirándulás stb.) 

 

 



 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
 

 

5. A gyermekek és szülők jogai, kötelességei 

Az egységes óvoda-bölcsőde törvényben meghatározott feladatai ellátása között felelős: 

 A gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, 

 A gyermekközösség alakításáért és fejlődéséért. 

 

Az intézmény a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában 

együttműködik a szülővel 

 

A gyermek jogai: 

 A gyermek joga, hogy a nevelési – oktatási intézményben biztonságos és egészséges 

környezetben gondozzák, neveljék és oktassák, óvodai-bölcsődei életrendjét pihenő 

idő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával 

életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Biztonsága érdekében az 

óvodában tartózkodás ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll. 

 A gyermek joga, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, 

személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet 

elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez. 

 A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 

nevelésben, oktatásban részesüljön. 

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

védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal, elhanyagolással 

szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik az 

étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. 

 A gyermek joga a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes 

gondozásban-nevelésben részesülnie.  

 Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. 

 A gyermeknek joga van sérülés, tartós betegség esetén adottságának megfelelő 

megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni 

segítségért. 

 Joga van, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben 

részesüljön. 

 Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

 A gyermek joga, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, 

valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön. 

 A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztő eszközök), 

berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen 

használhatja, arra vigyáznia kell. 

 

A gyermek kötelessége, hogy: 

 Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. 

 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 

 Megtartsa az intézmény helyiségei és az intézményhez tartozó területek használati 

rendjét. 



 Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően használja az intézményben használt 

játékokat, eszközöket, óvja az intézmény létesítményeit, eszközeit. 

 Az intézmény vezetője, pedagógusai és alkalmazottai, gyermektársai emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

 

A szülő jogai: 

 A szülőt megilleti a gondozási-nevelési intézmény szabad megválasztásának joga. 

 Joga, hogy megismerje a gyermekcsoport életét, az intézmény pedagógiai programját, 

házirendjét, a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. 

 Az intézményvezető, csoportban dolgozó pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

gyermekcsoport foglalkozásán. 

 Joga, hogy folyamatosan tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek 

gondozásához, neveléséhez tanácsokat kapjon. Gyermekekről felvilágosítást csak az 

óvodapedagógus, gondozónő, illetve az intézmény vezetője adhatnak. 

 A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és 

közreműködhet annak tevékenységében. 

 

 

A szülő kötelessége, hogy: 

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

feltételekről. 

 Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, A szülő munkahelyi és 

lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait köteles bejelenteni a csoportban 

dolgozó óvónőnek, gondozónőnek.  

 Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében. 

 Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, tőle elvárható módon segítse a fejlődés 

folyamatát, a gyermek közösségbe való illeszkedését, a közösségi élet szabályainak 

elsajátítását. 

 Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó gondozónővel, 

óvodapedagógussal, és részére az együttnevelés érdekében szükséges tájékoztatást 

adja meg. 

 Tartsa tiszteletben az intézmény vezetője, pedagógusai, alkalmazottai emberi 

méltóságát és jogait. 

 

6.  Védő-óvó előírások: 

 

 Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket kísérjék be az óvodába.  

 Nagyobb testvér (14 éves korig), nem ismert személy, csak a szülő előzetes írásos 

engedélye alapján viheti el az óvodából a gyermeket. Az óvónő által kiadott 

gyermekért továbbiakban a szülő, vagy az érte jövő személy felelős.  

 A szülők válása esetén csak a bírói ítélet szerinti szülői felügyeleti jogot gyakorló 

szülőnek adjuk át a gyermeket. Amennyiben mindkét szülő gyakorolhatja a 

felügyeletet, az óvoda köteles a gyermeket mindkét szülőnek kiadni. Amíg a gyermek 

felügyeleti joga a bíróság által nincs eldöntve, az óvoda köteles a gyermeket mindkét 

szülőnek kiadni.  

 Hazamenéskor az átöltözést és a búcsúzást követően kérjük, hogy az intézményt 

hagyják el.  



 Délutáni udvaron tartózkodás esetén a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át a 

gyermekét és így távozzanak az óvodából. A szülők gyermekük átvétele után az óvoda 

udvarát játszótérnek ne használják, és kérjük, ne tartózkodjanak tovább az óvoda 

területén, mert az óvodapedagógus kellőképpen nem tudja átlátni a játszó 

gyermekeket.  

 Az udvaron a gyermekek felügyeletét minimum 2 óvodai alkalmazott köteles ellátni. 

Udvari játék esetén a gyermek az épületbe csak felnőtt kísérettel jöhet be. 

 Zárásig, 17 óráig el nem vitt gyermek elhelyezéséről az óvodapedagógus gondoskodik, 

ha szükséges, értesíti a szülőt. 

 Szülőnek más gyermekéről adatokat, információt nem adunk.  

 A gyermek fejlődéséről, személyiségéről tájékoztatást csak az óvónő, bölcsődés 

gyermekekről a gondozónő adhat a szülővel megbeszélt időpontban. Az óvónővel, 

gondozónővel való találkozásra – a szülő előzetes bejelentése alapján – a fogadóórán 

és a szülői értekezleten kívül is sor kerül november és március hónapban.  

 Kérjük a szülőket, hogy a csoportban dolgozó óvónő, gondozónő munkáját napközben 

– a gyermek érdekében – hosszabb beszélgetéssel ne zavarják.  

 Az óvodapedagógus a gyermekeknek – életkori sajátosságainak figyelembe vételével – 

köteles szeptember első napján illetve óvodába érkezés napján balesetvédelmi 

tájékoztatást adni.  

 Minden olyan kirándulás, séta alkalmával, amikor elhagyják az óvoda udvarát, fel kell 

hívni a gyermekek figyelmét a balesetek megelőzésére, és azt, hogy mire hívtuk fel a 

figyelmet, konkrétan a csoportnaplóban rögzíteni kell.  

 Ha bármely felnőtt balesetveszélyes játékot, eszközt észlel, azonnal értesítse az óvoda 

vezetőjét. 

 Az óvodában tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és testi 

épségük védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani, az előforduló balesetek 

felelősségét vállalni.  

 Óvodába járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják az 

óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit.  

 A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit engedély nélkül nem használhatják (konyha, 

mosogató, mosó és szárító helyiség, felnőtt öltöző). 

 Az óvoda területére állatokat behozni nem lehet!  

 Az óvoda egész területén, illetve a bejárat 5 méteres körzetén belül a dohányzás és az 

alkohol fogyasztása szigorúan tilos! 

 

Bombariadó: Vészhelyzetben, az óvodában tartózkodó vezető, illetve óvónő értesíti a 

rendőrséget, és közben utasítást ad az épület kiürítésére. A csoportokat a teraszajtón keresztül 

menekítik ki az óvodapedagógusok.  

Tűzriadó: Ebben az esetben is a teraszajtókon keresztül a leggyorsabban és szervezetten 

menekítik ki a gyermekeket. Közben az itt tartózkodó vezető, illetve az arra kijelölt személy 

értesíti a Tűzoltókat. A felnőttek a Tűzriadó Terv szerint járnak el.  

 

Gyermekvédelmi feladatok: 

 A gyermekvédelmi feladatokat a gyermekvédelmi felelős látja el. 

 A gyermekvédelmi felelős megbízatását a vezetőtől kapja a nevelési év kezdetén. 

 Minden nevelési évben elkészíti a GYIV munkatervet, mely tartalmazza: 

 A veszélyeztetett, halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű 

gyermekek nyilvántartását 

 Anamnézist 



 Intézkedési tervet 

 Folyamatos feljegyzéseket a védő-óvó intézkedésekről 

 Kapcsolattartási formákat. 

 

Az óvoda gyermek és ifjúságvédelmi felelőse: Horváth Lászlóné.  

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy Balatonlellén Gyermekjóléti Szolgálat és 

Családsegítő Központ működik, ahová a mi óvodánk és térségünk is tartózkodik.  

Címe: Boglári Gyermekjóléti és Családsegítő Alapítvány 8638 Balatonlelle Kossuth L. 

u. 70. 

Rendszeres egészségügyi felügyelet: 

 A gyermekorvos és a védőnő rendszeres ellenőrzései és mérései. 

 Fogorvosi ellenőrzés lehetőség szerint. 

 Az asztmatikus, cukorbeteg, allergiás stb. gyermekek rendszeres gyógyszeradagolás 

mellett hozhatók óvodába. A gyógyszert nekik az óvodapedagógus, gondozónő vagy a 

dajka adja be a gyermek számára meghatározott időpontban. 

 

Baleset megelőzési előírások: 

 Sérülésmentes játékszerek, a gyermekek méretének megfelelő bútorok, szabványnak 

megfelelő eszközök lehetnek csak az óvodában. 

 A gyermekek állandó felügyeletét biztosítani kell. 

 Baleset esetén történő intézkedések: 

 Szükség szerint az orvosi ellátás biztosítása: kihívni az orvost 

 Értesíteni a szülőt (telefonszámok, elérhetőség az irodában kifüggesztve) 

 Baleseti jegyzőkönyvet készíteni. 

 Értesíteni az intézményvezetőt. 

 Interneten lejelenteni a balesetet:  

 

 

7. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 

 

 Az egységes óvoda-bölcsődében csak egészséges gyermek tartózkodhat! 

 Beteg, gyógyszert szedő, illetve lábadozó gyermek befogadása a 

gyermekcsoportba a többi gyermek egészségének a megóvása érdekében tilos! 

 Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi 

gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a 

gyermek szüleit.  

 Az óvodában beteg gyermek gyógyszerezésére nincs lehetőség. 

 Ha baleset éri a gyereket, haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport 

felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően, illetve 

eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról gondoskodunk (mentő, orvos hívása).  

 Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén azonnal értesítjük a szülőt, hogy minél 

előbb vigye el a gyermeket az orvoshoz. Ehhez szükségünk van a szülő 

telefonszámára. 

 Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a 

szülőnek bejelentési kötelezettsége van.  

 A gyermek betegség miatti hiányzását lehetőség szerint azonnal jelentse be a szülő 

személyesen vagy telefonon: 06 85      517 

 A gyermek távolmaradása a szülő előzetes kérése alapján igazoltnak minősül. 



 Ha a szülő elmulasztja a bejelentést hiányzás esetén, a napi térítési díjat ki kell 

fizetni. 

 A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az 

óvodát.  

 Azt, hogy a gyermek ismét egészséges, és járhat óvodába, orvosnak kell igazolnia. 

Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos 

időtartamát is.  

 Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 A gyermekek igazolatlan hiányzása esetében jegyzői hatáskörbe kerül az 

intézkedés. 

 Egy nevelési évben 10 napnál több igazolatlan mulasztás esetén az óvoda vezetője 

értesíti a gyermek tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, jegyzőt, 

gyermekjóléti szolgálatot és gyámhivatalt. 

 A két hetet meghaladó huzamosabb távollétet az óvodavezetővel kell egyeztetni. 

 

 

 

 

 

8.  A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek, illetve igénybe vehető kedvezmények 

 

Fizetési kötelezettségek: 

 A gyermekek az intézményben napi háromszori, bölcsődés korúak négyszeri 

étkezésben részesülnek /reggeli, ebéd, uzsonna/, amiért a szülő térítési díjat fizet. 

 A fenntartó által elfogadott napi térítési díjat az intézmény élelmezésvezetője 

számfejti, havonkénti beszedéséről gondoskodik. 

 A térítési díjat előre, minden hónap  10. napjától – 15. napjáig lehet befizetni az 

élelmezésvezetőnél. 

 A gyermekek hiányzásai csökkentik a befizetendő térítési díjat. Ez a tárgyhót 

követő hónapban kerül levonásra.  

 

Igénybe vehető kedvezmények: 

 50%-os térítési díj kedvezmény: 

o Nagycsaládos kedvezmény (3 vagy több kiskorú gyermek esetén) 

o Tartósan beteg gyermek esetén 

 100%-os térítési díj kedvezmény: 

o Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén 

 Óvodáztatási támogatás:  

Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy 

óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia. 

Az óvoda vezetője: 

o az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás 

következményeiről,  

o a kifizetés esedékességét megelőzően - a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló jogszabályban meghatározott 

időpontban és időtartamra vonatkozóan - tájékoztatja a jegyzőt azoknak a 

napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az 

óvodából mulasztott, 

o értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.  
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 52. § (1) bekezdés 



 

 

9. Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás eljárásrendje 

Az óvodai elhelyezés megszűnik:  

 Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja áthelyeztetni gyermekét.  

A gyermek átvétele hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az 

óvodavezető tölti ki és küldi át a másik intézménynek, (értesítés óvodaváltoztatásról, 

gyermek egészségügyi törzslap) – majd figyelemmel kíséri, hogy az óvodaköteles 

gyermek beíratásra került-e másik intézményben. 

 A Jegyző a szülő kérelmére engedélyt ad a gyermek óvodából történő kimaradására, 

az óvodavezető és a védőnő javaslata alapján.. (felmentés a rendszeres óvodába járás 

alól) 

 A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. 

 

A beiskolázás eljárásrendje: 

 A nagycsoportosok iskolakészültségének mérését a csoportvezető óvónők  végzik 

január hónapban, véleményüket továbbítják az óvodavezetőnek, aki dönt az 

iskolaérettségről. 

 A tanköteles korú gyermekek óvodai szakvéleményét január végén az 

intézményvezető állítja ki, melynek 1 példányát átadja a szülőnek. 

 A beiskolázással kapcsolatos további iskolaérettségi vizsgálatot szükség esetén 

szakemberek közreműködésével végezteti az intézményvezető. E vizsgálatokat 

minden esetben egyeztetni szükséges a szülővel. ( Nevelési Tanácsadó, Tanulási Kép. 

Vizsgáló) 

 Az óvodai szakvélemények átadásakor az intézményvezető tájékoztatja a szülőket a 

fogadó általános iskoláról. E szülői értekezletre meghívhatja a leendő első 

osztályosokat tanító pedagógust. 

 Az intézményvezető figyelemmel kíséri, hogy minden tanköteles korú iskolaérett 

gyermek beíratásra kerüljön az általános iskola első osztályába. 

 

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A házirend hatálya: 

A házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi óvodás és bölcsődés kisgyermekére és 

szüleikre, továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára. 

E szabályzat kiterjed a helyi Pedagógiai Program megvalósítását szolgáló egységes óvoda-

bölcsőde területén, és az azokon kívül megtartandó programokra, tevékenységekre. 

A házirend a kihirdetés, kifüggesztés napján lép hatályba.  

A házirend hatályba lépése: 2014. szeptember 1.  

 

 

A házirend módosítása: 

A házirend módosítására akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, 

vagy ha a szülők képviselőik útján, ill. a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

 

 



A felülvizsgálat rendje: 

 Kétévente, a nevelési év elején szeptember- október hónapban. 

 Jogszabályi változások, aktualitások  esetén. 

 

A házirend nyilvánossága: 

 Óvodai beiratkozáskor a házirend egy példányát a szülőnek át kell adni. 

 A házirend egyszerűsített változata az egységes óvoda-bölcsőde faliújságán 

olvasható. 

 A házirend teljes terjedelmében a vezetői irodában, előzetes bejelentést követően 

elolvasható. 

 A házirend eredeti példánya az irattárban található. 

 

 

 

 

Látrány, 2014. szeptember 1 

. 

       

 

A házirendet  A Látrányi Egységes Óvoda Bölcsőde nevelőtestülete 2014………………… 

elfogadta. 
   

 

---------------------------------------------------  ……………………………………….. 

  óvodapedagógus                                                              óvodapedagógus 

 

 

 

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

   óvodapedagógus                                                              óvodapedagógus 

 

 

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

    óvodapedagógus                                                                 gondozónő 

 

 

 

 

 

 

A házirend elfogadásakor egyetértési jogot gyakorol: 

 

       --------------------------------------------------- 

         SzSZ elnöke 

  

 

 

 

 

 



Óvoda vezetői jóváhagyás 

 

 

a Nevelő Testület és a Szülői Szervezet véleményét figyelembe véve az Házirendet a 

törvénynek megfelelő módosításait  jóváhagyom.  

 

 

 

 

Látrány 2014. 
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                                                                        ……………………………………………….. 

                                                                                                  óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


