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Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 

 

 

Az intézmény neve, címe:  Somogyvári Tündérkert Óvoda  

8698 Somogyvár Kossuth Lajos u. 1.  

OM azonosító szám:  201989  

Telefon:    85/340 - 686  

E-mail:    ovoda@somogyvar.hu 

Az intézmény működési területe:  

Somogyvár község közigazgatási területe  

Pamuk község közigazgatási területe  

Óvodavezető:   Nyers Éva  

Fogadóórája:  Minden hónap második hétfőjén, délután 13 órától, előzetes 

bejelentkezést követően, illetve szükség szerint 

Az intézmény férőhelye:  75 fő  

Csoportok száma:   3  

 

 

 

Bevezető  

A házirend meghatározza az intézményi élet szabályait, rögzíti a gyermekek és a szülők 

jogait, kötelességeit. Elősegíti az intézmény pedagógiai programjának megvalósítását, 

szabályozza a belső rendjét. Betartásuk mindenki számára kötelező, melynek megsértése 

jogsértésnek minősül. 

A házirend a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

A házirend hatálya 

A házirend hatálya kiterjed a Somogyvári Tündérkert Óvoda valamennyi 

kisgyermekére és szüleikre, gondozójukra, az oktatási intézmény valamennyi alkalmazottjára, 

továbbá egyes rendelkezései az intézménybe látogatókra. A házirend előírásai kiterjednek az 

intézmény területére, valamint az intézményen kívül szervezett programokra, rendezvényekre. 

 

mailto:ovoda@somogyvar.hu
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Ezen házirend az alábbi jogszabályok és rendeletek alapján jött létre: 

 2011.évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 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-egészségügyi ellátásról 

 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.  

 

Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A 

házirend tartalmi változása esetén a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg. 

 

A házirend nyilvánossága 

A házirend az intézmény honlapján, és a központi faliújságján megtekinthető.  

A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülők nyomtatott formában 

megkapják. A házirend tartalmi változása esetén a hatálybalépést követően minden szülő 

részére elérhetőséget biztosítunk. 
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1. A jogszabályban meghatározott gyermeki jogok gyakorlásának és kötelességek 

teljesítésének általános szabályai  

- Az óvodai házirend előírásait az óvodás gyermekekre és szüleikre egyaránt alkalmazni 

kell, a beiratkozástól az óvodai jogviszony megszűnéséig.  

- A gyermek jogainak és kötelességeinek gyakorlásával kapcsolatban a szülő 

tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, pedagógusaitól, a gyermekekkel kapcsolatos 

szülői ügyintézésre vonatkozóan az óvoda e feladattal megbízott alkalmazottjától.  

- A gyermek jogainak sérelme miatt a szülő panasszal fordulhat az óvodai csoportot 

vezető pedagógushoz vagy az óvoda vezetőjéhez, aki gondoskodik a panasz 

kivizsgálásáról, a sérelem orvoslásáról.  

- A gyermek, családja anyagi helyzetétől függően, kérelemre ingyenes vagy 

kedvezményes étkezésben részesülhet, és egyéb, jogszabályban meghatározott 

kedvezményeket vehet igénybe, ezek igénybevételének módjáról az óvoda vezetője, 

illetve a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott óvodapedagógus ad felvilágosítást.  

 

2. A gyermek óvodai életrendje  

- Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31.-ig tart. A nyári zárva tartásról 

a szülők legkésőbb február 15-ig tájékoztatást kapnak.  

- Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben a törvény 

biztosított 5 nap, melyek időpontjáról a szülők legalább 7 nappal korábban értesítést 

kapnak. Szülői igény esetén, az óvoda ezeken a napokon is megszervezi az óvodai 

felügyeletet mindazok számára, akik írásban jelzik, hogy a gyermekük felügyeletét 

ezeken a napokon nem tudják biztosítani.  

 

3. Óvodai jogviszony 

- A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

vesz részt, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget – legkorábban, abban a 

naptári évben, melynek augusztus 31. napjáig a 6. évét betölti, legkésőbb pedig abban 

az évben, melyben a 8. életévét betöltötte – tankötelessé válik. Amennyiben a 

tankötelezettség teljesítése érdekében arra szükség van, a jegyző elrendelheti Nevelési 

Tanácsadó, ill. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatán való kötelező 

részvételt.  
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A felvételt nyert gyermeket köteles a szülő rendszeresen óvodába járatni!  

 

Megszűnik a gyermek óvodai jogviszonya 

 Ha a szülő írásban kéri, 

 Ha más óvodába áthelyezték, az áthelyezés napján, 

 Ha megkezdi az iskolai életet. 

A jogviszony megszűnéséről a szülő írásos értesítést kap.  

 

4. A gyermek érkezésének és távozásának rendje  

- A gyermek jogszerű intézményben tartózkodásának ideje:  

Érkezéskor, amikor a szülő vagy gondviselő személyesen (kézből-kézbe) átadja a gyermeket 

a pedagógusnak.  

Távozáskor, amikor a szülő vagy gondviselő átveszi a gyermeket a pedagógustól  

Gyermek elvitelének rendje  

 A gyermek közvetlen családtagja, szülő, nagykorú testvér, illetve 

 a szülő által írásban felhatalmazott személy. 

 

5.A napirend kialakítás általános szempontjai  

- Az óvoda napirendjének szervezésekor figyelembe vesszük, hogy a gyermekek 

nagyobb közössége, reggel 8 órától veszi igénybe az óvodai ellátást. Ennek 

ismeretében délelőtt szervezzük a mikrocsoportos tanulási tevékenységeket, sétákat, 

kirándulásokat. A nagycsoportosok számára külön tervezett fakultatív programokat 

szervezünk. 

- Kérjük a szülőket, hogy a napirend zavartalan szervezése érdekében reggel legkésőbb 

8.30 óráig érkezzen meg gyermekük az óvodába.  

- A tevékenységek (mozgás, külsővilág tevékeny megismertetése, mese-vers, ének-

zene, matematika, rajz, mintázás, kézimunka) tervezésénél figyelembe vesszük az 

aktuális ünnepeket, jeles zöldnapok, illetve évszaki jellemzőket.  

- A délutáni pihenőt minden gyermeknek biztosítjuk.  

- A gyermekek hazavitelének időpontja három esetben kötött: amennyiben nem étkezik 

az intézményben 12 óráig; ha ebéd után kívánja elvinni, akkor 12.45 és 13 óra között 

kérjük, hogy jöjjenek gyermekükért. A délutáni pihenést és a nyugodt uzsonnáztatás 
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érdekében kérjük a szülőket, hogy 15.20 óra előtt csak nagyon indokolt esetben 

jöjjenek gyermekükért. 

- Kérjük, hogy az óvodapedagógussal reggel és haza menetelkor csak a legszükségesebb 

információkat közöljék, mivel az óvodapedagógus nem hagyhatja hosszabb időre 

felügyelet nélkül a csoportot! Kérjük, hogy vegyék igénybe a fogadóórákat, illetve 

egyeztessenek időpontot az óvodapedagógussal, vagy az óvodavezetővel.  

- Óvodánk délután 16.30 óráig tartunk nyitva, de az alacsony létszám miatt, 16 óra után 

már csak egy ügyeletes csoport üzemel.  

- A szülő köteles gyermeke elviteléről a nyitvatartási idő leteltéig gondoskodni. Az 

óvodából történő távozáskor, (főleg az udvaron) kérjük, jelezzék távozásukat az 

óvónőnek.  

- Gyermeket egyedül csak a szülő írásbeli kérelmére sem engedünk haza. Az utcán 

történt esetleges balesetért felelősséget nem tudunk vállalni.  

- Amennyiben a gyermek indokolatlanul több alkalommal, 16:30 óra után, is az 

óvodában marad, a harmadik alkalmat követően az óvoda értesíti a Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálatot. 

- Jogerős gyermekhelyezési döntésig mindkét szülői felügyeleti joggal rendelkező 

szülőnek joga van a gyermek elvitelére.(Kérjük, ennek korlátozását ne kérjék az 

óvodától. Az óvoda nem kapcsolattartási és látogatási helyszín.)  

- A gyermekekre vonatkozó adatokban történt változásokat kérjük, jelezzék az 

óvodavezetőnek, vagy a csoportban dolgozó óvodapedagógusoknak (lakcím, 

telefonszám, stb.).  

 

6. Az óvodáztatásban részt vevő gyermek hiányzása  

- Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

A mulasztás igazolása minden óvodaköteles gyermekre egyformán kötelező, akit nem 

mentettek fel az óvodakötelezettség alól, akár négy órát, akár többet tartózkodik az 

óvodában. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a szülő írásbeli kérelmére a gyermek a házirendben meghatározottak szerint engedélyt 

kapott a távolmaradásra,  

a. iskolai szünetek esetében, 

b. előre bejelentett vásárlás, családi program, 
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c. szakorvosi ellátás, 

d. rendkívüli családi esemény, 

e. rendkívüli óvodai szünet. 

b) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

c) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodába járás 

kötelezettségének eleget tenni. Erről igazolást mutat be. 

Az óvodai ellátás szüneteltetése nem lehetséges. Amennyiben a szorgalmi időben a szülő 

hosszabb ideig (2-3 hét) gyermekével más tartózkodási helyre távozik, biztosítania kell 

számára a helyi óvodai ellátást. 

 

- Az igazolatlan hiányzás büntetési fokozatai 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 Öt nap hiányzás esetén 

Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda 

vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot. 

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, haladéktalanul intézkedési 

tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a 

gyermeket, veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a 

gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

 Tíz nap hiányzás esetén 

Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda 

vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

 Húsz nap hiányzás esetén 

Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az 

óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot.  

 

7. Gyermekvédelem az óvodában   

Az óvoda feladata, hogy gondoskodjon a rábízott gyermekek felügyeletéről, a nevelés 

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről. Az óvoda mindennapos 

működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a teljes körű gyermekvédelemmel összefüggő 

feladatokra. Ennek érdekében munkakapcsolatot működtet Somogyvár és Pamuk Védőnői 
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Szolgálatával és a Gyermekvédelmi Szolgálattal. Amennyiben a csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok tudomására jut gyermekbántalmazás vagy egyéb súlyosabb veszélyeztető 

tényezők meglétének gyanúja, értesíti az óvodavezetőt, aki azonnal esetjelzést ad a 

Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

Az óvodavezető a szülőknek szükség esetén tájékoztatást ad arról, milyen gyermekvédelmi 

feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. 

Az óvoda megbízott gyermekvédelmi felelőse:  

Hanzel Csanád Lászlóné  

Fogadóórája: Minden hónap második hétfője, 15.00 – 16.30 óra között, illetve szükség 

szerint. 

 

8. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok  

- Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani!  

- Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat!  

- Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó 

gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek 

egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő 

kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.  

- Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a nap folyamán! Kivéve 

krónikus betegség. (pl. allergia)  

- A napközben megbetegedő gyermeknél láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az 

óvónő megkezdi a láz csillapítását, (priznic) majd értesíti a szülőt, hogy minél 

hamarabb vigye el a gyermeket. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. 

Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába.  

- Fertőző gyermekbetegség esetén (hasmenés, kötőhártya gyulladás) kérjük az óvodát 

azonnal értesíteni, hogy a további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott 

figyelmet fordíthassunk a fertőtlenítésre. Ezt követően csak orvosi igazolással 

látogathatja a gyermek az óvodát!  

- Amennyiben a gyermek bőrfelszínén az óvodapedagógus valamilyen bőrelváltozást, 

váladékozó sebet, herpeszt fedez fel a fertőzésveszély elkerülése érdekében köteles a 

szülőt értesíteni. A szülő csak orvosi igazolással hozhatja ismét közösségünkbe 

gyermekét. 
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- Kérjük, hogy már beiratkozáskor tájékoztassák az óvodát gyermekük folyamatos 

gyógyszerszedést igénylő betegségéről, gyógyszerérzékenységéről (asztma, 

cukorbetegség, allergia stb.) Amennyiben gyermeke számára speciális étrendre van 

szüksége, a szakorvosi papírokkal keresse fel az óvodavezetőt, akinek kötelessége 

eljárni a szükséges étrend biztosításában. 

- Az óvoda konyháján csak egészségügyi könyvvel rendelkező személyek 

tartózkodhatnak.  

- A csoportszobába a szülők csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (nyílt 

napok, ünnepélyek, szülői értekezlet) a megfelelő higiéniai szabályok betartása 

mellett.  

- A gyermekek egészsége érdekében az időjárástól függően –10 C
0
-ig, naponta legalább 

1-2 órát a szabadba töltünk, ezért kérjük, hogy ennek megfelelően öltöztessék 

gyermeküket, illetve biztosítsanak váltóruhát.  

- Az óvoda egész területén a dohányzás tilos.  

 

9.Tetvesség 

- A tetvesség olyan közegészségügyi-járványügyi probléma, melynek feltárása és 

megszüntetése mindenki érdeke és feladata.  

- Az óvodai dolgozó, aki az elvégzett vizsgálatok során tetvesség fennállását észleli, 

vagy arról a hivatása gyakorlása közben tudomást szerez, köteles annak 

megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni. 

- A problémával kapcsolatosan tájékoztatni kell a szülőt arról is, hogy közegészségügyi 

érdekből az ismételten kiszűrt vagy nagymértékben fejtetves gyermeket név szerint 

kötelesek feljelenteni a járási népegészségügyi intézetnek. 

- Az érintett személy köteles magát alávetni a tetvesség felderítése, megszüntetése, 

illetőleg megelőzése érdekében szükséges eljárásoknak.  

- A gyermek fejtetvesség miatt többnapos óvodai hiányzás nem indokolt. A gyermek 

tünetmentességét igazolhatja 

 a védőnő; 

 a gyermekorvos, illetve 

 a járási népegészségügyi intézet is. 

 

10.A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje  
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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat dolgozói és a védőnők évente többször 

ellenőrzik a gyermekek fejlődését, tisztaságát az óvodai közösségben.  

Az óvodás gyermekek rendszeres egészségügyi szűrését a gyermekorvosok és védőnők 

munkarendjüknek és ütemezésüknek megfelelően minden gyermekre kiterjedően végzik a 

szülő írásos hozzájárulásával  

 

11. Közbiztonsági előírások  

- Az óvoda főbejáratát, kapuját 8 óra 30 perctől , 15 óra 20 percig, a gyermekek 

biztonsága érdekében zárva tartjuk.  

- Az óvodába látogatók vezetői engedéllyel tartózkodhatnak az intézmény területén.  

- Az óvoda területén kereskedelmi tevékenység és reklám jellegű anyagok elhelyezése 

csak az intézményvezető engedélyével lehetséges, amennyiben az intézmény 

működésével kapcsolatos.  

- Tűzriadó esetén végzendő teendőket a tűzvédelmi szabályzat tartalmazza, amely 

alapján minden év szeptemberében próbariadót tartunk. A tűz keletkezésekor minden 

elhárítási munka a tűzriadó-terv szerint zajlik.  

- Bombariadó: Vészhelyzetben a mindenkor az óvodában tartózkodó vezető értesíti a 

rendőrséget és közben utasítást ad az épület kiürítésére Ez idő alatt a dajkák 

összegyűjtik a gyerekek holmiját, és utánuk viszik.  

 

12. Óvó-védő előírások  

- Az óvodában a gyermek csak felnőtt jelenlétében, felnőtt segítségével használhat 

vágóeszközt, melynek a végét tompítani kell.  

- Az óvodapedagógusnak kötelessége, hogy minden megkezdett munkanapon közölje a 

gyerekekkel, hogy mire kell vigyázniuk, és kinek szóljanak baj esetén. Az ismertetés a 

gyermekek életkorának megfelelő szinten történik. Az ismertetés tényét, tartalmát, 

időpontját az adott csoport csoportnaplójában dokumentáljuk.  

 Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekért felelősek, akiket az óvónő, vagy 

dajka átvett.  

 A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy a gyerekek ne hordjanak kilógó, 

zsinóros ruházatot, nyakláncot, karkötőt, lógó fülbevalót.  
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 Az óvoda elhagyása után – hazatérés közben – bekövetkezett balesetért csak abban 

az esetben felelős az óvoda, ha a gyermeket a szülő írásbeli nyilatkozata nélkül, 

egyedül engedték el az intézményből. 

 

Gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége  

Az óvodában történő mindenféle sérülést ki kell vizsgálni, fel kell tárni a kiváltó okokat. Az 

esetről jegyzőkönyvet kell felvenni négy példány (egy példány a szülőnek, egy a 

fenntartónak, egy az intézménynek, a kormányhivatalnak). A balesetet követően meg kell 

tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek kiküszöbölése érdekében.  

Az esetlegesen mégis bekövetkező baleset esetén az óvodapedagógus teendőinek 

sorrendisége:  

 Elsősegélynyújtás, sérült ellátása, 

 Orvoshoz szállítás, illetve mentő értesítése (szükség szerint) az 

óvodapedagógus által,  

 Szülő értesítése az óvodavezető által,  

 A baleseti jegyzőkönyv elkészítéséért felelős az óvodavezető.  

 

13. A gyermekek ruházata az óvodában  

- Legyen praktikus, kényelmes, tiszta, hőmérsékletnek megfelelő.  

- Szükséges a pótruha biztosítása (fehérnemű + felsőruházat).  

- A ruházat egészségügyi, kényelmi és balesetvédelmi szempontoknak feleljen meg.  

- Egészségügyi okok miatt a gyermekeknek váltó cipőt kérünk, amely csúszásmentes, 

jól szellőző, a gyermek lábméretének megfelelő, amely jól tartja a lábat.  

- A tornafelszerelés tartalma: tornaruha, zokni, tornacipő tornazsákban. 

- A ruházat helye a jellel ellátott öltözőszekrényekben van. Csak a jellel ellátott, a 

mindennapi öltözethez feltétlenül szükséges ruhadarabokért, kiegészítőkért vállal az 

intézmény felelősséget!  

- Ékszerekért, egyéb kiegészítőkért nem vállal felelősséget az intézmény. 

 

14. A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak használata  

- Kedvenc játékuk elkísérhetik a gyermeket az óvodába, de számoljanak a szülők azzal, 

hogy elromolhat, esetleg elveszhet, amelyért az óvoda nem tud felelősséget vállalni.  
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- Kérjük, hogy nagyobb értékű tárgyakat, ékszereket, pénzt, mobiltelefont az óvodába 

ne hozzanak!  

- Kérjük, hogy balesetveszélyes eszközöket ne engedjenek az óvodába hozni 

gyermeküknek! (Szúró – vágó eszközök, agresszivitásra serkentő játékok – pl. puska, 

gyógyszer, stb.)  

- Az óvodába bekért nevelési- oktatási munkánkhoz kapcsolódó eszközöket, tárgyakat 

az óvodapedagógus tárolja, melyről átvételi elismervényt ad..  

 

15. Gyermek étkezése az óvodában  

- Az óvodai ellátás ingyenes. Térítés ellenében a gyerekek háromszori étkezésben 

részesülnek (reggeli, ebéd, uzsonna). 

- A gyerekek napi háromszori egészséges táplálkozásának megszervezése az óvoda 

feladata, mely élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán át a hűtőben megőrizni.  

- Szükség esetén speciális étrendet is biztosítunk.  

- A tízórai és az uzsonna nem pótolja a reggelit és a vacsorát! 

- Az óvoda területén a gyerek egyéni étkeztetése, nassoltatása otthonról hozott 

élelmiszerrel tilos! 

 

16. Térítési díj fizetése  

- Az étkezési térítési díjat az érvényben lévő, mindenkori helyi étkezési térítési díj 

alapján a fenntartó állapítja meg.  

- A befizetés rendjéről írásban tájékoztatjuk a szülőket a faliújságon.  

- A várható hiányzások időpontját a havi ebédbefizetésekkor lehet jelezni.  

- Étkezéssel összefüggő kedvezményeket a szülők írásos nyilatkozata alapján a csatolt 

határozattal vehetik igénybe.  

Kedvezmények:  

 A szülő - saját kezdeményezésére - a fenntartó által meghatározott díjfizetési 

kedvezményben (méltányossági alapon), 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. 

 

17. A gyermek fejlődésének nyomon követése 

- A gyermekről, fejlődésük nyomon követése érdekében fejlődési naplót vezetünk. 

- A fejlődési napló tartalmáról a szülő félévente a fogadóórán kap tájékoztatást.  
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- Tanköteles gyermekekről a csoportban dolgozó óvónők javaslata alapján az intézmény 

vezetője szakvéleményt állít ki. A tankötelezettség megkezdésének időpontját minden 

szülővel egyeztetik az óvónők. Az iskolai beíratás alapdokumentuma az óvodai 

szakvélemény, melyet minden év április első hetében adunk át a szülőknek. Az átadott 

szakvélemények másodpéldányát az óvodai irattárban helyezzük el.  

- A Pedagógia Szakszolgáltatáshoz fordulás módja: szülői kezdeményezésre, és/vagy 

óvónői javaslat alapján.  

- A gyermek fejlődéséről felvilágosítást csak a csoport óvodapedagógusától kérjenek!  

 

A korengedményes iskolakezdés engedélyezése 

A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőség van a fejlettségi szinti 

iskolakezdésre. A kisgyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, 

akkor a szülő kérésére hatéves kora előtt megkezdheti az általános iskolai tanulmányait. 

Az engedélyezési eljárással kapcsolatosan az óvoda feladata: 

- a szülők tájékoztatása a lehetőségről, 

- szakmai közreműködés 

o a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményező szülő által benyújtandó 

kérelem kitöltése  

- az óvodai szakvélemény kiállítása 

o ha a kormányhivatal a szakértői vélemény alapján engedélyezi a 

korkedvezményes iskolakezdést. 

 

18. Fegyelmezés, jutalmazás 

- A fegyelmezetlen gyermekkel szemben indokolt fegyelmező eszköz alkalmazása, 

ugyanakkor a fegyelmezés során csak olyan eszközök vehetők igénybe, amelyek 

alkalmazásával a pedagógus nem követ el jogsértést. Nem alkalmazható olyan 

fegyelmezési eszköz, amellyel a pedagógus megsérti a gyermek legalapvetőbb 

jogait, a méltósághoz és a testi épséghez való jogát. 

- A mindennapos pozitív tevékenységeket során, édességgel, tárgyi jutalommal nem 

részesítjük a gyermekeket. Helyette alkalmazott módszer, eszköz például, az 

érzelmi-értelmi életét pozitívan befolyásoló dicséret, simogatás, kedvenc mese 

elmondása lehet. Tárgyi jutalomban a gyermekeket csak a különböző 

pályázatokon, versenyeken elért eredményeiért részesítjük, mely alkalommal vagy 
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a pályázatot, versenyt kiíró által felajánlott jutalmat adjuk át, vagy elismerésként 

az óvoda által biztosított, illetve készített színezőt, érmet, oklevelet, stb.. 

 

19. Az óvodai élettel kapcsolatos, a benntartózkodó szülőkre vonatkozó szabályok  

- A gyermekek egészségének megóvása érdekében szülő és egyéb hozzátartozó a 

csoportszobába és a gyermekmosdóba nem léphet be. Kivételt képez a közös óvodai 

programokon való részvétel. 

- Az óvodai élet zavartalanságának biztosítása érdekében az óvónőknek szánt 

közlendőjüket személyesen vagy telefonon 10.30 óra után tegyék meg. 

- A még óvodában tartózkodó gyerekek védelme érdekében közvetlenül elköszönés után 

lehetőség szerint, minél előbb távozzanak a szülők az óvoda udvaráról és az épületből.  

- A tudásátadás segítésére behozott tárgyakkal segítsék elő a gyermekek képességeinek 

kibontakoztatását (gyűjtőmunka).  

- A szülő köteles megadni elérhetőségeit (telefonszámok: otthoni, munkahelyi, mobil) 

és változás esetén azonnal értesíteni gyermeke óvónőit.  

- A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása érdekében megkérjük a 

szülőket tartózkodjanak az óvoda nevelési elveivel össze nem egyeztethető 

megnyilvánulásoktól (pl.: a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzések saját, 

illetve más gyermekre, annak származására, az óvodára, a dolgozó felnőttekre, vagy a 

gyermek bíztatása verekedésre). 

 

20. A szülők és az óvoda kapcsolata  

Együttműködés lehetőségei a szülőkkel  

- Az óvoda a szülőkkel a mindennapos találkozás (a gyermek átadása, átvétele) 

alkalmából és csoportszülői értekezletek, illetve az összevont szülői értekezletek során 

tartanak kapcsolatot.  

- Az óvoda vezetője és az óvodapedagógusok, a hirdetményben közzétett napokon 

szülői igény szerint fogadóórát tart.  

- A szülők részére tartott értekezleteken a különböző életkorú gyermekek egészséges 

fejlődésével, nevelésével, az óvodai és családi nevelés összehangolásával kapcsolatos 

kérdések megvitatására kerül sor. A tanácsadó előadások témájára a szülői szervezetek 

tehetnek javaslatot.  
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- A szülők részt vehetnek az óvoda életével kapcsolatos nevelési, szabadidős programok 

szervezésében, lebonyolításában, így óvodai ünnepélyek, családi kirándulások. 

- A gyermek és szüleik (képviselőjük) a döntésekkel, határozatokkal, intézkedésekkel és 

az intézkedések elmaradásával kapcsolatban a tudomásra jutástól számított 15 napon 

belül eljárást kezdeményezhetnek az óvodavezetőnél, akinek kötelessége a panasz 

kivizsgálása. 

- Amennyiben nincsenek napi kapcsolatban az óvodával, kérjük, hogy ne a gyermekek 

kísérőivel üzenjenek, hanem írásban az üzenő füzetben, vagy telefonon jelezzék 

kéréseiket, problémáikat az óvodapedagógusok felé! 

 

21. Az óvoda által szervezett kirándulások, programok, rendezvények részvételi 

díjainak, hozzájárulási költségeinek megállapítási elvei  

- Az óvoda által szervezett programok ingyenesek.  

- Kirándulási hozzájárulásként csak az esetleges belépődíjakat, illetve útiköltséget kell 

megfizetni, a szülők által elfogadott mértékben.  

- Egyéb rendezvények, programok esetén a szülők határozzák meg, ha szükséges, az 

esetleges hozzájárulási költségek mértékét.  

 

22. Egyéb speciális, az intézményre vonatkozó előírások szabályai  

- Az óvoda területére kutyát behozni tilos!  

- Az óvodába előre csomagolt, vagy házi-, illetve cukrászsüteményt behozni tilos 

(születésnapra sem)! 

- Az óvoda udvari játékait sem nagyobb testvérek, sem a kísérők nem használhatják, 

mivel így hamarabb rongálódnak, valamint baleset forrásai lehetnek  

- Az óvoda külső- belső környezetének rendjére, tisztaságára vigyázzanak!  

- A bejáró gyermekek részére kérjük a szülőket, üzenő füzetet biztosítsanak 

kapcsolattartás céljából. 

- A gyermekekről és a szülőkről a nevelési év folyamán képek, videó felvételek 

készülnek, melyeknek szülői engedélyezése írásban, történik. A felvételek 

nyilvánosságra hozatala az engedélyeztetés nélkül nem történhet meg. 
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Érvényességi rendelkezések 

 

Az óvodai nevelési program érvényességi ideje  

2016. szeptember 01.-től, visszavonásig 

 

Felülvizsgálat, értékelés időpontja  

 évente 

 

A Házirend módosításának lehetséges indokai: 

1. Ha a Házirend alapján végzett munka nem kellő hatékonyságú (erre rendszeresen 

végzett ellenőrzés során derül fény). 

2. Ha a törvényi vagy gazdasági változások a Házirend módosítását teszik szükségessé. 

3. Ha a munkában olyan lényeges változások, új igények jelennek meg, amelyek a 

módosítást indokolják. 

4. Ha az óvoda szülői munkaközössége javaslatot tesz a módosításra és azt írásban 

indokolja. 

A programot módosítani a nevelőtestület bármelyik tagjának írásos kérése alapján 

többségi szavazattal lehet. A módosítási kérés megvizsgálására egy háromtagú 

pedagógusokból álló bizottságot kell létrehozni, mely bizottság a módosítással 

kapcsolatos minden lehetséges kihatást megvizsgál és a nevelőtestület elé tárja, hogy kellő 

ismeretek birtokában történjen a döntéshozatal. 

 

 

        …………………………….. 

         Nyers Éva 

                  óvodavezető 

 

Somogyvár, 2016. augusztus 09. 
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Legitimációs záradék: 

 

 

 

Egyetértését nyilvánította:    …………………………………….. 

            SzMK képviselője 

 

Somogyvár, 2016. ………………………… 

 

 

 

 

Elfogadta:       ............................................................  

        nevelőtestület képviselője 

 

Somogyvár, 2016. …………………………. 

 

 

 

 

Jóváhagyta:     ............................................................        

        önkormányzat képviselője 

Somogyvár, 2016. …………………………. 

 


