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1. Bevezető rész
Az óvoda házirendje – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet alapján – meghatározza a házirend témakörébe tartozó
szabályokat.

1. 1. A házirend célja
A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa:
 a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját
 a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket
 az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei,
berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának
rendjét.

1.2. A házirend hatálya




Ez a házirend a váci Bábakalács Montessori Óvoda közösségére – az óvodába járó
gyermekekre, a gyermekek szüleire, az óvoda dolgozóira, az intézmény látogatóira vonatkozik, az intézménybe való belépéstől annak elhagyásáig, valamint az intézmény
által szervezett programok időtartamára.
Az óvoda házirendjének be nem tartása számon kérhető és jogkövetkezményt vonhat
maga után.

1.3. A házirend nyilvánossága
A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a házirendet
ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülők szabadon
megtekinthessék.
A házirend egy-egy példányát át kell adni:
 a szülői közösségi vezetőknek
 minden szülő megkapja gyermeke óvodába lépésekor
 1-1 példány a szülők rendelkezésére áll mindkét csoportban a csoportvezető
óvodapedagógusoknál
A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egyegy példányát ismét át kell adni az érintetteknek.

2. Általános tudnivalók
2.1. Az óvoda nyitva tartása









Az intézmény hétfőtől péntekig 7.30.-17.00. óráig tart nyitva.
A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó időszak.
A tanítási időszak szeptember 1-től június 15-ig tartó időszak.
Június 15-től július 15-ig tart a nyári óvodai élet időszaka.
Nevelés nélküli munkanapok: minden évben 3 nap, időpontja az aktuális nevelési év
elején kerül kihirdetésre
A nyári zárás (5 hét) minden évben július 15 és augusztus 20 között esedékes
A nyári zárás a karbantartási, felújítási munkálatok elvégzésének és a dolgozók
szabadságolásának érdekében szükséges.
A szülőket minden esetben kérjük, hogy az óvoda zárva tartása alatt gondoskodjanak
gyermekük elhelyezéséről.

2.2 . A gyermekek érkezésének, távozásának szabályai










A gyermekek szokásrendjének, nyugodt napirendjének kialakítása és a foglalkozások
érdekében kérjük, hogy gyermekét legkésőbb 9.00-ig hozzák be az óvodánkba.
A reggeli időpontja 8.30-9.00, ezért, ha szeretné, hogy gyermeke részt vegyen a
reggelin, kérjük, legkésőbb 8.45-ig hozzák őt be az óvodába.
Amennyiben a szülő a gyermeket ebéd előtt szeretné elvinni, kérjük, legkésőbb 12.00ig érkezzen meg a gyermekért.
Amennyiben a szülő a gyermeket ebéd után szeretné elvinni, kérjük, hogy 13.00.-13.15.
között érkezzen meg a gyermekért.
Az intézményben 17 óráig tartózkodik pedagógus, ezért kérjük, hogy nap végén, a
pedagógus időben való távozása érdekében, legkésőbb 16.45-ig érjenek be az óvodába.
Ha addig nem jönnek a gyermekért, a szülőt vagy az adatlapon megjelölt személyt
értesítjük.
A szülőnek a gyermeket érkezéskor személyesen az óvónőnek kell átadnia.
A gyermeket az óvónő csak annak a személynek adhatja ki, akit a szülő
nyilatkozatában megjelölt.
Elvált szülők esetén bírósági határozatot kérünk. Ennek hiányában törvényileg mindkét
szülő jogosult a gyermek elvitelére.

2.3 . Az étkezési díjak befizetésének és lemondásának rendje




A szülő köteles gyermeke étkezési díját a megadott határidőn belül befizetni!
A szülő köteles minden hónap 5-éig személyesen vagy banki átutalással rendezni a
tárgyhavi óvodai étkezési díjat.
A szülő a befizetendő díj összegéről a beiratkozás előtt tájékoztatást kap.




A szülőnek az óvodai étkezési díj későbbi időpontban történő befizetését adott hónap
5-éig kérnie kell az óvodavezetőtől.
Hiányzás és az étkezési díj visszatérítésének szabálya:
Az étkezést lemondani, illetve az étkezési díjat jóváírni akkor áll módunkban, ha a
szülő legkésőbb a hiányzás napját megelőző nap délig emailben vagy sms-ben jelzi
gyermeke hiányzását. A lemondott étkezés díja a következő befizetéskor kerül
jóváírásra.

2.4. Gyermek távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására
vonatkozó előírások
2.4. 1. Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását, késését a
szülőnek igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
 a gyermek a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra
 a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
 a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
A mulasztás igazolása minden óvodaköteles gyermekre egyformán kötelező, akit nem
mentettek fel az óvodakötelezettség alól, akár négy órát, akár többet tartózkodik az óvodában.
Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

2.4.2. A mulasztás igazolásának lehetőségei:
 1-5 nap esetében a csoportos pedagógusnak (szóban és elektronikus formában)
bejelenti a hiányzást,
 hosszabb hiányzás esetén az óvodavezetőnek benyújtott kérelemben
 a gyermek betegsége esetén az orvosi igazolás bemutatásával, melynek tartalmaznia
kell a betegség miatt bekövetkezett távollét kezdő és befejező időpontját
 amennyiben a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
óvodába járási kötelezettségének eleget tenni, utólag lehetőség van dokumentum
bemutatására.

2. 4. 3. Az óvodaköteles gyermek igazolatlan hiányzásának jogkövetkezményei
Öt napot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és 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 számára 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 napot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a
mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. (Pest Megyei Kormányhivatal
Váci Járási Hivatala)
Húsz nap igazolatlan hiányzás esetén
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan
mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul
értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

2. 4. 4. Szabálysértési eljárás óvodai hiányzás esetén
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához
szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, összesen az Nkt. 8. § (2) bekezdése
alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.
Az a szülő vagy törvényes képviselő
 aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába,
illetve az iskolába nem íratja be
 aki nem biztosítja, hogy a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeke a fejlődését biztosító
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt
 akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága (kivéve a gyermekvédelmi gyámsága) alatt
álló, gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő
foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál
többet mulaszt, szabálysértést követ el.
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:
 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján
 a gyermeket felvették iskolába, a nevelési év utolsó napján
 a Jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására
(pl.: felmentés)
 a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik
 kérelemre megszűnik annak a gyermeknek a magyarországi nevelési-oktatási
intézménnyel létesített óvodai jogviszonya, aki külföldre távozik.

3. Gyermekek az óvodában
3.1. Szükséges felszerelés az óvodában
A szülő által biztosítandó személyes felszerelések:
 Váltóruha: alsónemű, zokni, nadrág (benti nadrág, váltónadrág), póló,
pulóver,
 Benti cipő/szandál (nem lehet papucs),
 Tisztálkodási eszközök: fogkefe, fésű
 Alváshoz: kispárna, kisméretű takaró huzattal, pléd, igény szerint pizsama.
Az ágyneműt minden hónap utolsó pénteki napján adjuk haza.
 Tornafoglalkozáshoz: tornazsák, rövidnadrág, póló, kényelmes cipő

3.2. Étkezések
Az étkezések időpontjai:
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna




8.30- 9.00
10.00- 10.30
12.00- 12.45
15.15- 15.45

A szülőnek igénye szerint lehetősége van – az aznapi számlával igazoltan - születésnapi
és névnapi kínálásra szánt édesség behozatalára, melyekből ételmintát teszünk el 72
órán át egy esetleges ÁNTSZ vizsgálat céljából.
Érkezéskor és távozáskor a gyermekek egyéni etetését, a többi gyermekre való
tekintettel, kérjük mellőzni.
Ételérzékenység, allergia esetén az étkeztetés a szülővel egyeztetett módon történik.

3.3. Egészségügyi szabályok








Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat!
A szülőnek gyermeke óvodába lépésének első napján hoznia kell egy hétnél nem
régebbi orvosi igazolást gyermeke egészségi állapotáról: „Egészséges, óvodába mehet.”
Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó,
hőemelkedéses gyerek átvételének megtagadása az óvónő kötelessége.
Betegség esetén orvosi igazolás bemutatása kötelező. Ennek hiányában az óvónő
kötelessége a gyerek átvételének megtagadása.
Az óvónőnek tilos az otthonról hozott gyógyszer beadása. Kivételt képez a szakorvos
által előírt rendszeres gyógyszer, készítmény (allergia, asztma, stb.)
A gyermek balesete vagy napközbeni megbetegedése esetén az óvónő értesíti a szülőt,
valamint ellátja a gyermeket a rendelkezésére álló eszközökkel.
Lázcsillapítót csak a szülő engedélyével adunk. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi
igazolással jöhet újból óvodába!






Az akut beteg gyermek mielőbbi orvoshoz való juttatása sürgős esetben az óvónő és
a szülő kötelessége.
Amennyiben a szülő tudomására jut, hogy a családban fertőző megbetegedés van
(rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű), azt az óvoda vezetőjének köteles
bejelenteni.
A szülő kötelessége, hogy gyermeke egészségével kapcsolatos információit
(gyógyszerérzékenység, lázgörcs, epilepszia, allergia, stb.) közölje az óvodával.
Az intézmény teljes területén (az épületben és az udvaron) tilos a dohányzás!

3.4. A gyermekek által behozott tárgyak





Kérjük a szülőket, hogy gyermekük otthonról behozott tárgyairól tájékoztassák az
óvónőt.
A gyerekek az általuk hozott tárgyaikat az öltözőben tárolják hazamenetelig.
Otthoni játékot a csoportszobába legfeljebb az alváshoz lehet behozni.
A gyermekek nem hozhatnak az óvodába:
Balesetveszélyes tárgyakat (pl. gyufa, kés, stb.)
Agresszivitást kiváltó eszközöket, tárgyakat (harci eszközöket, fegyvereket,
stb.) és öltözetet
- Apró, egy-két cm-es játékokat (Legó elemeket, Kinder-tojás figurákat, stb.).
A gyermekek által behozott tárgyak megőrzéséért, épségéért felelősséget nem
vállalunk.
-



4. A gyermekek jutalmazásának elvei és a fegyelmezés rendje
4.1. A jutalmazás





Óvodánkban, a Montessori pedagógia alapelvei szerint, a belső motivációra helyezzük a
hangsúlyt és kerüljük a külső motiváló eszközöket (jutalmazás, büntetés, tárgyi jutalom,
matrica, oklevelek, stb.) A külső motiváció a tevékenység iránti természetes érdeklődés
útjában áll, a jutalom iránti vágy átveszi az őszinte érdeklődés helyét. A belső motiváció
kiiktatása mellett rossz hatással van a teljesítményre, a kreativitásra és a társas
viselkedésre is, valamint ezen túl, ha abbamarad a jutalmazás, a tevékenység iránti
érdeklődés is jelentősen megcsappan. A külső motiváció, rövidtávú pozitív hatásai
mellett, hosszú távon nagyon káros a gyermekek teljesítésére és önértékelésére.
A jutalmazásnak a belső motivációt támogató formái óvodánkban a gyermekek
pszichikus érettségének, az életkori sajátosságainak figyelembevételével történik.
A jutalmazás formái: köridőben a gyermek Montessori időben végzett tevékenységének
pozitív visszajelzése a csoport előtt (elhangzik, hogy mivel tevékenykedett,
megmutathatja, amit készített, stb.), négyszemközt az óvodapedagógussal: dicséret,
pozitív megerősítés

4.2. A fegyelmezés rendje, konfliktuskezelés az óvodában





A Montessori pedagógia nagy hangsúlyt fektet a közösségi együttlét szabályaira, amit a
gyermekek a felnőttek által adott minta és kísérés segítségével sajátítanak el.
Természetessé válnak számukra az egymás elfogadásának, segítésének és a
konfliktusok kezelésének formái. Ennek ellenére időnként szükséges a pedagógus
beavatkozása.
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 intézkedéseket a gyermek személyiségi jogainak
tiszteletben tartásával alkalmazzuk.

5. Szülők az óvodában
5.1. A szülők jogai






A szülő jogainak érvényesülése érdekében az első szülői értekezleten tájékoztatást
nyújtunk a legfontosabb tudnivalókról, illetve az óvoda alapvető dokumentumainak
elhelyezéséről. (Nevelési program, Működési szabályzat, Házirend)
A pedagógussal való személyes beszélgetésre lehetőség nyílik:
- a hivatalos fogadóórák során, (októbertől folyamatosan) ahol a gyermek
fejlődéséről részletes tájékoztatást adunk, a gyermek neveléséhez tanácsot,
segítséget nyújtunk.
- az egyéb felmerülő kérdések megbeszélésére, egyéni kérés alapján, előre
egyeztetett időpontban van lehetőség, olyan módon, hogy a pedagógus többi
gyerekkel való foglalkozását ne zavarja, hátráltassa.
A szülőnek az óvodavezetővel, előre egyeztetett időpontban is lehetősége van
személyes beszélgetésekre.
A szülők tevékenyen – résztvevőként vagy szervezőként is - közreműködhetnek az
óvoda programjain.

5.2. A szülők kötelességei




Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását.
Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés
folyamatát, valamint gyermeke közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet
szabályainak elsajátítását.
Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és az
eredményes együttnevelés érdekében adja meg részükre a szükséges tájékoztatást.




Elérhetősége érdekében adja meg otthoni vagy munkahelyi telefonszámát és rövid
időn belül jelentse be az adataiban történt változást.
Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.

5.3. Kapcsolattartás, együttműködés







A gyermekeket a szülők és a pedagógusok közösen nevelik, ehhez szükséges az óvoda
és a szülők közötti együttműködés. Célunk a családi élet megismerése, a közös értékek,
célok, hatékony nevelési technikák keresése és megbeszélése. A gyermek
viselkedésében bekövetkező változás esetén a szülők és az érintett óvónők célja a
közös probléma- és megoldáskeresés.
A kapcsolattartás formái:
- napi, rövid megbeszélések
- közös családi program,
- közös ünnepek,
- fogadóóra, illetve személyes megbeszélés: a szülő és óvodapedagógus által
kiválasztott időpontban,
- szülői értekezlet,
Kérjük a szülőket, hogy a napi beszélgetések alkalmával hosszabb időn keresztül ne
vonják el az óvónőt a gyerekekkel való foglalkozásától, mert az előidézheti balesetek
kialakulását és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát.
A csoportszobában kérjük, mellőzzék a mobiltelefonok használatát!

5.4. Az óvoda helyiségeinek szülők általi használhatóságának rendje





A csoportszobába utcai cipőben belépni tilos!
A tálalókonyhába az óvoda dolgozóin kívül senki sem léphet be!
A szülők a gyermekmosdó mellett található mellékhelyiséget használhatják.
Az óvoda egész területén tilos a szemetelés, dohányzás, szeszesital fogyasztása és
állatok behozatala!
Nyílt napokon, családi programokon az érdeklődők (beleértve óvodásaink testvéreit is)
csak egészségesen és váltó cipőben léphetnek be a csoportszobába!

6. A gyermekek értékelésének rendje




A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni mérések, megfigyelések
alapján. A szülők tájékoztatása elsősorban személyes megbeszélések, fogadóórák
alkalmával zajlik.
Az óvónők a gyermekek fejlődéséről naplót vezetnek, eredményeikről a szülőket
tájékoztatjuk.

7. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok





Idegent az épületben mindig egy óvónő vagy dajka kíséri a keresett személyhez.
Ügynök (könyv, mese CD vagy fejlesztő játékot árusító személy) az óvodában csak az
óvodavezető előzetes engedélyével árusíthat.
Reklám jellegű anyagok elhelyezését csak a vezető engedélyezheti.
A szándékosan okozott kárért a szülő anyagi felelősséggel tartozik. Kiskorú gyermekéért
is ő felel.

8. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
 A házirend tervezetét a nevelők, és a szülők javaslatainak figyelembevételével az
intézmény vezetője készíti el.
 A házirend tervezetét a nevelőtestület vitatja meg, majd a véleményüket eljuttatják az
intézmény vezetőjéhez.
 A házirend tervezetéről az intézmény vezetője beszerzi a szülői szervezet véleményét.
 Az intézmény vezetője a nevelők, a szülők véleményének figyelembe vételével elkészíti
a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az intézmény vezetője
beszerzi a nevelő testület egyetértését, valamint a szülői szervezet véleményét az
elkészített tervezettel kapcsolatban.
 A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, és az
intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba.
 Az érvényben levő házirend módosítását - bármely nevelő, szülő javaslatára, ha azzal
egyetért - kezdeményezheti az intézmény vezetője és a szülői szervezet is.

