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A házirend jogszabályi háttere 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

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

363/2012. (XII.17.). évi kormányrendelet Az óvodai nevelés alapprogramja 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve kiadásáról 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

Fenntartói (pl. étkezési térítési díjak) és nevelőtestületi határozatok 

 

A házirend időbeli hatálya 

A házirend a nevelőtestület elfogadásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan 

időre szól.  

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület, a KT elnök és 

a Szülői Közösség. 

A kihirdetés napja: 2018. szeptember 01. 

 

A házirend személyi hatálya kiterjed: 

 az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra 

 az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre 

 az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, 

illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában 

 a szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek)  

 

A házirend területi hatálya kiterjed: 

 az óvoda területére 

 az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán 

kívüli programokra 

 az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira 

 

A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek 

érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. 

Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező 

a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az óvodaközösség és a szülői közösség 

minden tagja számára. 

 

 

 

 

 



A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések 

 

A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, 

mint a jogszabályok megsértése. 

 

Jogorvoslati lehetőség 

 

A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő jogorvoslattal élhet.  

Az óvoda döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a szülő eljárást 

indíthat.  

A jogorvoslat kezdeményezésére lehetséges azon az alapon, hogy a meghozott döntés, 

intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása ellentétes az óvoda házirendjében foglaltakkal.  

 

1. Az óvoda nyitvatartási rendje 
 

Hétfőtől-péntekig:  6.30 – 17,30 óráig 

Kérjük, hogy a gyermeket minden nap 9 óráig szíveskedjenek behozni az óvodába. 

A gyermekek biztonsága érdekében 9 órakor bezárjuk a bejárati ajtót és a kaput. 

A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének 

megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik. 

 

A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll: 

 Szervezett tanulási időszak: szeptember 1.-től május 31.-ig 

 Nyári időszak: június 1.-től augusztus 31.-ig 

 

Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezi (ez idő alatt a gyermekek létszámától függően összevont 

csoportok működhetnek). 

 

Nyári zárva tartás rendje 

 

Évenként 4 hét, mely városi szinten két turnusban történik, így a zárások ideje alatt mindig 

van egy kijelölt óvoda, ahova a szülők vihetik a gyermekeket. 

A nyári időszakban alacsony létszám esetén összevont csoporttal működhet az óvoda. 

 

 

Az iskolai szünetek alatti nyitva tartás rendje 

 

Az iskolai őszi és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben az 

óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében 

írásban felmérjük a várható létszámot. A gyermek létszám alakulásától függően összevont 

csoportokat működtetünk. 

 

A téli szünet ideje alatt a gyermekek elhelyezése intézmény egységenként ügyeleti szinten 

biztosított. A zárva tartás időpontját a Fenntartó határozza meg. 



 

Nevelés nélküli munkanap 

 

Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vesz igénybe a nevelőtestület, 

melyet nevelési értekezletek, szakmai programok, továbbképzések szervezésére, ill. egyéb 

rendkívüli eseményekre használ fel, melyről a szülők jogszabályban előírtak szerint 

tájékoztatást kapnak (7 nappal a nevelésnélküli munkanap előtt). 

 

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

 

Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok 

keretében folyik. 

 

A Nemzeti köznevelési törvény 3 éves kortól teszi kötelezővé az óvodai feladatellátást. A 

szülő - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett - gyermekét 

köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban. 

 

Óvodai ellátásban részesül a gyermek három éves kortól mindaddig, amíg eléri az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettséget. 

A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 

napjától napi 4 órát –délelőtt folyamán- köteles óvodai nevelésben részt venni. 

 

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

belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely. 

 

Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába járni (a 

3 éves kort adott év augusztus 31.-ig betöltötte), ha lakóhelye, ennek hiányában életvitelszerű 

tartózkodási helye a körzetében található.  

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor: 

 

 a felvételhez szükséges kort betöltötte (szobatiszta, körzetünkben lakik, a szülő 

Nyíregyházán dolgozik) 

 teljesen egészséges illetve a Szakértői Bizottság diagnosztizálja és integrált fejlesztését 

javasolja   

 

Óvodai előjegyzés a felvételi és előjegyzési naplóba az önkormányzat által kijelölt beíratási 

időszakban történik. A szülők az előjegyzéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

lakcím kártyáját, a személyi igazolványt és a kitöltött jelentkezési lapot hozzák magukkal. A 

gyermekfelvétel egész évben folyamatosan történik, amennyiben a maximális csoportlétszám 

ezt lehetővé teszi. 

Gyermekek átvétele: Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az óvodavezetők 

töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. 

 



Az óvodába járás alóli felmentés eljárásrendje 

A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 

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

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

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő, aki a gyermeke öt éves koráig 

felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra 

meghatározott időtartam kezdő időpontjáig kell, hogy benyújtsa a kérelmét a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem 

másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. A nevelési év során is kérheti a 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, 

képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

2.1  Gyülekezés, távozás, az óvoda helyiségeinek használata 

 

A gyermeket óvodába való érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az 

óvodapedagógusnak. 

A gyermek érkezésekor, vagy elvitelekor a szülők, hozzátartozók ne menjenek be a 

csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor, pl. a beszoktatási időszakban, nyílt napokon, 

ünnepélyeken, akkor is benti cipőben vagy papucsban. 

Az óvodából a gyermek idegennek, vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő írásbeli 

kérelme alapján adható ki. 

 

A gyermek elvitelekor minden esetben az óvodapedagógusnak szólni kell. Ha a szülő eljött a 

gyermekért, ne tartózkodjon tovább az óvoda területén, mert a csoportot felügyelő 

óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyermekek sokaságát. 

Amennyiben a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig, az óvodapedagógus először 

telefonon keresi a szülőt. Amennyiben nem sikerül a szülőket elérni, az óvodapedagógus 

felhívja a Gyermekjóléti Szolgálat krízis számát és innen kér segítséget. 

 

Az óvoda helyiségeinek használatát a fenntartó határozatait betartva az óvoda vezetője 

határozza meg. 

A gyermekek napközbeni elvitele: 

A nap folyamán óvodapedagógussal való egyeztetés alapján vihető el a gyermek. A szülők 

tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék el a 

gyermekeket. 

 

Az óvodába érkezés javasolt időpontja:  9 óráig 

Az elvitelt javasolt időpontja:  13 – 13:30 között 

     15:30 órától 

 

2.2  Óvó-védő szabályok 

 

A gyermek biztonsága érdekében a bejárati ajtót és kaput 9 óra után zárjuk. 

Az óvoda nevelőintézmény, ezért semmiféle gyógyszer beadására nem vállalkozhatnak az 

óvoda dolgozói. Kivéve a rendszeres gyógykezelés alatt álló gyermekek, az orvos írásban 

történő utasítása alapján. 

 



2.3  A gyermekek távolmaradása, mulasztás igazolása 

 

Az óvodába járási kötelezettség elmaradása – következményei 

Ha az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet 

mulaszt, az óvoda vezetője – a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal 

összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot 

és a gyermekjóléti szolgálatot. 

Ha az óvodaköteles gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési 

napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

Ha az óvodaköteles gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési 

napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye 

szerinti illetékes gyámhatóságot. 

 

Minden távolmaradást előre be kell jelenteni a csoport óvónőjének:  

A hiányzás első napján a térítési díjat fizeti a szülő, kivéve, ha a hiányzást előző nap bejelenti. 

Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján, lehetőleg 9 óráig 

be kell jelenteni. 

Amennyiben családi okok miatt hiányzik a gyermek a szülő írásban igazolja 

A két hetet meghaladó, huzamosabb távollétet az intézményvezetővel egyeztetni kell. 

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

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés:  

 ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,  

 a jegyző, a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermeknek az óvodából történő 

kimaradására,  

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

 

3 Gyermek az óvodában 

 

3.1 . Gyermekek jogai 

 

 A hároméves kor betöltése után óvodába kerüljön, ott nyugodt, biztonságos 

légkörben, egészséges környezetben nevelkedjen. 

 Óvodai élet rendjét a pihenőidő, szabadidő, testmozgás, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

 A gyermekek személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák. 

 Védelmet kell biztosítani a testi, lelki erőszakkal szemben, nem vethető alá testi 

fenyítésnek, kínzásnak, megalázásnak. 

 Képességeinek megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 

 Nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön. 

 Az életkorának megfelelő módszerek szerint neveljék, oktassák. 

 A család világnézeti hovatartozásának megfelelően hit és vallásoktatásban vegyen 

részt 

 Személyiségi jogait, cselekvési szabadságát családi élethez és magánélethez való 

jogát az óvoda tiszteletben tartsa. 



 Egyéni adottságának megfelelően megkülönböztetett ellátásban részesüljön. 

 Amennyiben szükséges, pedagógiai szakszolgálat foglalkozásain vegyen részt. 

 A családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben 

részesüljön. 

 Rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön. 

 

3.2. Térítési díj befizetése és visszafizetése 

 

Az étkezési díjak befizetése minden hónapban  

- az előzetesen kijelölt napokon, készpénzben történik az óvoda épületében. 

 

A térítési díjakkal kapcsolatos észrevételeiket az óvodatitkárral és a csoportok óvónőivel lehet 

megbeszélni.  

Az ételallergiás (tej, liszt, tojás, stb.) gyermekek részére biztosítjuk a megfelelő étrendet. 

A térítési díj visszafizetése indokolt esetben az intézményekben történik. 

 

Ingyenes étkezésre jogosult az óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha: 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez 

óvodai nevelés esetén; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról a határozat 

 Tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű, vagy olyan családban él, amelyben 

tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek, 

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez 

óvodai nevelés esetén, illetve tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás, 

vagy fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye. 

 Olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek. 

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez 

óvodai nevelés esetén 

 Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát. 

 

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez 

óvodai nevelés esetén/a jogosultság megállapítása önbevalláson alapul, jövedelemigazolást 

nem kérünk/ 

 

 Nevelésbe vették 

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez 

bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén; határozat a nevelésbe vételről.  

 

 

3.3. Betegség 
 

Valamennyi gyermek érdekében beteg gyermeket óvodába befogadni nem lehet. Minden 

szülőnek kötelessége felhívni az óvónők figyelmét arra, ha gyermeke különleges betegségben 

szenved. valamint napközben elérhető telefonszámát megadni. 

 



3.4. A beiskolázás óvodai feladatai 

 

A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába 

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

betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.  

 

3.5. A gyermekek öltöztetésével kapcsolatos szabályok 

 

Az intézménybe ápolt, tiszta gyermekeket hozhatnak a szülők. A gyermek öltöztetése a napi 

várható időjárásnak megfelelően történjék. Váltóruházatról (alsónemű, felsőruházat, benti 

cipő) a szülők gondoskodjanak. 

A szülők biztosítják a torna felszerelést a szervezett mozgáshoz. 

A ruhaneműket egyenként jellel, vagy névvel kell ellátni. A gyermekek holmiját az arra 

kijelölt szekrényben tárolják. 

 

3.6. A gyermekek számára behozható tárgyak 

 

Ha a gyermek óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, fülbevaló, egyéb 

értékes tárgyak, stb.) azok megőrzéséért, eltűnéséért az óvoda felelősséget nem vállal. 

Az óvodába érkező gyermek reggelenként cukrot, csokoládét, rágógumit, más édességet nem 

hozhat magával.  

A gyermekjátékok, személyes tárgyak behozatala a beszoktatási időszakban és a csoport 

óvónői által meghatározott időpontban megengedett. 

 

 

3.7. Térítés ellenében a szülők igénye alapján tehetséggondozó foglalkozást 
szervezünk a gyermekek részére. 

 

Az alaptevékenységen túli térítésmentes szolgáltatások: 

 logopédia 

 hittan 

 fejlesztő foglalkozások 

 

A fakultatív hit és vallásoktatás idejének, helyének megállapítása 11/1994. (VL8) MKM. 

 

Szülői nyilatkozat alapján hit és vallásoktatást szervezünk térítésmentesen. 
 

3.8. A gyermekek értékelésének rendje, szempontjai 

 

A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik a gyermekenként vezetett „Gyermekek 

fejlődését nyomon követő intézményi dokumentációban”. A szülők tájékoztatása a gyermekek 

fejlődéséről évente kétszer, fogadóóra keretében történik. 

 

 Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái: 

Óvodánkban a gyermekek részére tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk. 

A jutalmazás kiterjedhet –a gyermek magatartására, beszédére, cselekedetére. 

A bátorító nevelés, az erőszakmentes kommunikáció elveit alkalmazzuk. 

A jutalmazás a „jó” megerősítésére szolgál. 

A gyermek fejlődését mindig önmagához, saját teljesítő képességéhez mérten értékeljük. 



 

A jutalmazás formái:  

 szóbeli dicséret négyszemközt 

 szóbeli dicséret a csoporttársak előtt 

 szóbeli dicséret a szülő jelenlétében 

 Simogatás, ölbe vevés, puszi, pillantás, gesztus, mimika,  

 Csoport közösségét érintően: mesélés, diafilmnézés, játék, tánc, zenehallgatás 

 Rajzpályázatokon, sportversenyeken vagy egyéb módon nyert oklevelek kifüggesztése 

a csoportszoba „Büszkék vagyunk rád” oldalára. 

 

Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái: 

A negatív tartalmú értékelés (büntetés) célja, az elmarasztaláson és visszatartáson túl, a 

kívánatos magatartásra történő rámutatás. Alkalmazását kizárólag pedagógiai megfontolások 

vezetik, sohasem az indulatok. 

Nem büntethet az óvodapedagógus olyan eljárással, ami a gyermekek testi fejlődését 

hátráltatja, pl.: testi fenyítés, étel, levegőzés, kirándulás megvonás, megalázás, 

megszégyenítés, kipellengérezés, fenyegetés, ijesztgetés, megfélemlítés. A büntetés mindig a 

cselekedet, és nem a gyermek elítélését fejezze ki. 

 

A büntetés formái:  

 rosszalló tekintet, elutasító gesztus, 

 szóbeli figyelmeztetés  

 határozott tiltás 

 leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, 

majd megbeszélés 

 bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás 

 más tevékenységbe való áthelyezés 

 bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás 

 a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés 

 

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei 

 következetesség 

 rendszeresség; 

 minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell 

alkalmazni 

 

Törekvéseink sikerességének érdekében kérjük, hogy a fenti alapelveket a szülők otthon is 

erősítsék gyermekeikben. 

 

 

 

 



4. A szülők jogai és kötelességei 

 

4.1. A szülők jogai: 

 Szabad óvodaválasztás a gyermek érdekének megfelelően (vallási, világnézeti 

etnikai hovatartozás szerint). 

 Az óvodai nevelési program többoldalú megismerése. 

 Az intézmény házirendjének megismerése. 

 A gyermek lelkiismeret és vallásszabadságát irányítása, figyelembe véve az életkori 

sajátosságot. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekének elhelyezésében, illetve a szükséges 

feltételek megteremtésében kérheti a települési polgármester segítségét. 

 Gyermeke fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapjon. 

 Kérheti, hogy a nem kötelező foglalkozásokon a gyermeke részt vehessen, illetve 

ilyen foglalkozások megszervezését kezdeményezze. 

 Óvodavezetői, vagy óvoda pedagógusi engedéllyel részt vegyen a foglalkozásokon. 

 Kezdeményezze a szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, mint megválasztó illetve 

mint megválasztható személy. 

 Személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában. 

 

4.2. A szülők kötelességei: 

 Gondoskodjon gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételekről. 

 Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. 

 Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke 

teljesítse kötelességét és ehhez adjon meg minden tőle elvárható segítséget. 

 Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. 

 Segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését. 

 Segítse gyermekét abban, hogy elsajátítsa a közösségi élet magatartási szabályait.  
Tartsa tiszteletben az óvoda pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát 

 

4.3. Az óvodapedagógusokkal való kapcsolattartás, együttműködés 
lehetőségei 

 

Az óvoda dolgozói nevelőmunkájukkal összefüggő feladatainak végzése közben közfeladatot 

ellátó személynek minősülnek 
 

Az óvónőt nevelő munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Az együttműködésnek 

szabályozott formái vannak: fogadó órák, családlátogatások, szülői értekezletek, melyekről a 

csoport óvónője 3 nappal korábban köteles a szülőt értesíteni. 

 

Fogadó órák: Az intézményvezető és az óvodapedagógusok fogadóórái az éves munkaterv 

mellékletében vannak meghatározva, az intézményben látható helyen ki van függesztve.  

A szülők írásos kérelmet az intézményvezetőnek címezve az óvodatitkárnál adhatnak be, 

melyre az intézmény vezetője 5 napon belül köteles választ adni. 

Szülői panasszal, kéréssel közvetlenül az óvodapedagógusokhoz, vagy előzetes időpont 

egyeztetés alapján az intézményvezetőhöz lehet fordulni. 

 

 



5. Az intézmény biztonságát szolgáló egyéb szabályok 

 

 Óvodán belüli dohányzás 

Az óvoda egész területén a dohányzás tilos. 

 

 Bombariadó 

Vészhelyzetben az óvodában tartózkodó vezető értesíti a rendőrséget és közben utasítást ad az 

épület kiürítésére. A gyermekeket az első, hátsó és személyzeti folyosó ajtón, illetve a 

földszinti ablakokon keresztül menekítik az udvarra az óvodapedagógusok. Ez idő alatt a 

dajkák összegyűjtik a gyermekek ruháit és utánuk viszik. 

 

Tűzriadó 

A tűz keletkezésének helyétől függően az első, hátsó és személyzeti folyosó ajtón, ha ez nem 

lehetséges, a nagy szárnyas ablakokon át menekítjük a gyermekeket. Közben az itt tartózkodó 

vezető, vagy az arra kijelölt személy értesíti a tűzoltókat. A folyosón lévő poroltókkal meg 

kell kezdeni a tűz oltását a tűzriadó-terv szerint. Minden elhárítási munka a tűzriadó-terv 

szerint zajlik.  

 

 

A házirend nyilvánosságra hozatala 

A házirend valamennyi csoport faliújságján és az intézmény honlapján megtekinthető. 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az intézmény dolgozói részére készült Házirend 
 

1. Általános elvárások 

Valamennyi dolgozónak ismerni kell a szülők részére készült házirendet. 

A gyermekekhez szeretettel kell viszonyulni. 

Minden körülmények között megfelelő hangnemben kell beszélni a gyermekekkel. 

Ne legyen hangoskodás az épületen belül és az udvaron. 

Tartsa tiszteletben minden dolgozó a gyermekek életkori sajátosságait, emberi méltóságát. 

Rendszeresen ellenőrizzék a dolgozók biztonságát, egészségét veszélyeztető körülményeket, 

és haladéktalanul szüntessék meg azt. 

Szigorúan tilos a testi-lelki erőszak, megalázás. 

Legyünk minden körülmények között segítségére a gyermeknek. 

Ha valamilyen ételt nem szeret, ne kényszerítsük az elfogyasztására. 

A dicséret legyen a fegyelmezés eszköze, ne a büntetés. 

Ne alkalmazzunk olyan büntetést, amely a gyermek egészségére ártalmas, vagy kiközösítésre 

ad okot. 

 

 

2. Követelmények az intézmény dolgozóival szemben 

A munkahelyén valamennyi dolgozó munkára képes állapotban jelenjen meg. A munkaidő 

kezdetén átöltözve ki-ki a saját munkaterületén vegye fel a munkát. 

Esetleges késéseket a vezetőnek jelezni kell. 

Hiányzások (betegség, egyéb ok miatt) esetén a csoportban dolgozó elsősorban a párját 

értesíti, majd a vezetőt. 

Munkaidő alatt a munkaterületén a munkaköri leírás szerint dolgozik, amelyet minden 

nevelési év elején áttanulmányoz, és aláírásával hitelesít. 

Munkaidő alatt az intézményt elhagyni csak vezetői engedéllyel, annak távolléte esetén, 

vezető helyettesi engedéllyel lehet. 

Munkaidőben magánjellegű ügyeket intézni csak nagyon indokolt esetben lehet, de ezt is 

vezetői engedéllyel. 

Dohányozni az intézmény egész területén tilos! 

Szabadságot a vezető, vagy a vezető helyettes engedélyez írásban (szabadságos nyomtatvány 

kitöltése). 

Valamennyi dolgozónak évenként és hosszabb hiányzás után munka alkalmassági vizsgálaton 

kell megjelenni. 

Az óvodában történt felnőtt balesetet a vezetőnek és a munkavédelmi felelősnek jelezni kell, 

erről baleseti jegyzőkönyv készül. 

Valamennyi dolgozónak titoktartási kötelezettsége van a gyermekről, szülőről. 

Munkahelyi dolgokról tájékoztatást nem szabad kiadni illetéktelen személyeknek. 

Ha valakiről információt hallunk, azt korrektül kell kezelni. 

Az intézmény rendezvényein valamennyi dolgozó részt vesz munkaidő után is, távolmaradás 

csak nagyon indokolt esetben lehetséges, azt is előre bejelentve. 

Valamennyi dolgozó felelős az óvoda berendezéséért, eszközeiért, az elektromos eszközök 

szabályszerű használatáért. 

A gyermekekkel való foglalkozás ideje alatt mobil telefon használata tilos. 

 

 

 

 

 



3.A nevelőtestület részére szóló szabályok 

 Munkarend: az óvodapedagógusok váltott műszakban dolgoznak. Az ügyelet 

valamennyi óvodapedagógus között megosztva történik az éves munkatervben 

meghatározottak szerint. 

 Fogadóórák: az éves munkatervben 

 Családlátogatások: a szülőkkel való egyeztetés alapján történik. Minden nevelési év 

november 30-ig az új és a problémás gyermekeket meg kell családi körben látogatni. 

 Szülői értekezletek: évente munkaterv szerint meghatározott számban és témában 

tartják a szülői értekezleteket az óvodapedagógusok éves munkatervben rögzítve. 

 Felkészülés a napi nevelőmunkára: az óvodapedagógus az eszközök előkészítésével, 

a csoportnaplóba beírt tervvel készül a nevelőmunkára. A csoportot magára hagyni 

nem szabad! Ha mégis az óvodapedagógusnak halaszthatatlan dolga van (telefonhoz 

hívják a szülők, vagy egyéb sürgős ügy), hívjon segítséget, a gyermek csoporthoz. 

 Kirándulások, megfigyelő séták: az óvodapedagógus a kirándulások során olyan 

terepre vigye a gyermekeket, amelyet ő maga is ismert. Kirándulások, séták során – 

idegen helyre 10 gyermekenként 1 felnőtt kíséret szükséges (óvodapedagógus, 

dajka, felnőtt) egyéb megfigyelő sétánál 3 felnőtt egy csoporttal. A vezetőnek 

mindig be kell jelenteni, ha a csoport sétálni megy. Buszos kiránduláson az óvónő 

készítse el a gyermeknévsort, lakcímmel együtt, a kísérőket is írja fel. Valamennyi 

óvodapedagógus részletes feladatát, egyéni megbízatásait a munkaköri leírás 

tartalmazza. 

 

A gyermekbaleset esetén az óvónő a kijelölt csoportokban található egészségügyi szekrényből 

elsősegélyben részesíti a gyermeket, és az esetet jelenti a munkavédelmi felelősnek, aki 

azonnal jegyzőkönyvet vesz fel. Súlyosabb esetben a gyermeket azonnal orvoshoz kell vinni. 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legitimációs záradék 

 
 

 

Az Óvoda Közalkalmazotti Tanácsa 

általános véleményezési jogával élve a 

HÁZIRENDET véleményezte. 

 

 

Dátum:  

 

 

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

Közalkalmazotti Tanács nevében aláírás 

 

 

A Szülői Képviselet, a HÁZIREND 

megismerése után egyetértését nyilvánította. 

 

 

Dátum:  

 

 

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

             Szülői Szervezet nevében aláírás 

 

 

A HÁZIRENDET az intézmény 

Nevelőtestülete elfogadta. 

 

Dátum:  
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                     Intézményvezető aláírása 
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