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Tisztelt Szülők, és Partnereink!
Az Önök által kézben tartott Házirendben foglalt szabályozással az a célunk, hogy az
óvodai élet egy részének jogszabályi kereteknek megfelelő szabályozásával, az Önök
jogait, és kötelességeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit figyelembe
véve, az óvoda törvényes működési feltételeit biztosítsuk. Továbbá ezzel kapcsolatban
megfelelő információval lássuk el Önöket, annak érdekében, hogy partnereinkkel való
együttműködést segítsük és megkönnyítsük.
A továbbiakban megfogalmazott szabályok a gyermek jogszerű belépésétől, a
jogviszony megszűnéséig a gyermekkel kapcsolatban állókra is egyaránt vonatkoznak.
Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák át a Házirendet, valamint törekedve a közös
együttműködés érdekében az abban foglaltak betartásával segítsék az intézmény
zavartalan működését.
A nevelőtestület, a dolgozók, és a gyermekek nevében köszönjük előre is a
bizalmat, és az együttműködést!

Budapest, 2020.08.31.
Benkőné Sipos Erika
óvodavezető
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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1.

A Házirend célja
A Házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes
működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek
közösségi életének megszervezését.

1.2.







1.3.











A Házirend jogszabályi háttere
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény, és módosításai
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, és módosításai
1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról
2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól
Az 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségének biztosításáról
Az óvoda hatályos Alapító Okirata
Az óvoda szakmai tevékenységét meghatározó jogszabályok
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról
1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról
1998. évi LXXXIV. törv. a családok támogatása
A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete Az Óvodai nevelés
országos alapprogramjáról
137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
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
275/2019 (XI:29.) Kormányrendelet az óvodába járással és tankötelezettséggel
kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

 Fenntartói, és nevelőtestületi határozatok
 Pedagógiai Program
1.4.
A Házirend hatálya
Időbeli hatálya
A Házirend az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és
határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a -2019/1. számon elfogadott
Házirend.
Felülvizsgálata: kétévente, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.
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Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a
Szülői Szervezet.
A kihirdetés napja: 2020.09.01.
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 nevelési 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.
1.5.

A Házirend elfogadása
A Házirendet az óvodavezető készíti el, majd a Nevelő Testület döntési
jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirendet elfogadásakor, illetve módosításakor
a Szülők számára ki kell hirdetni, meg kell ismertetni, hozzáférhetővé kell tenni.
A házirendet nyilvánosságra kell hozni, és beiratkozáskor, illetve érdemi változás
esetén át kell adni a szülőnek.

1.6.

A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések
A Házirendben foglaltaknak betartása és betartatása minden pedagógus és
más alkalmazott számára, kötelező.
A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve jogkövetkezménnyel jár, mint
a jogszabályok megsértése esetében is.

1.7.

Jogorvoslati lehetőség
 A Házirend megsértésével kapcsolatban hozott intézményi döntés ellen
szülő, jogorvoslattal élhet.
 Az óvoda döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen
szülő eljárást indíthat.
 Az eljárás kezdeményezésére lehetőség van azon az alapon is, hogy
meghozott döntés, intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása ellentétes
nevelési-oktatási intézmény házirendjében foglaltakkal.
7
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2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ INTÉZMÉNYRŐL
ÓVODA NEVE:

Kispesti Bóbita Óvoda

CÍME:

1193. Bp. Csokonai u. 5.

TELEFONSZÁMA:

06-1/357- 93- 14

EMAIL-CÍME:

bobita@ovoda.kispest.hu

HONLAP CÍME:
FÉRŐHELYEK SZÁMA:

http://zoldsziget.kispest.hu
160 fő

INTEGRÁCIÓS FELADAT
(az Alapító okirat alapján)

2 fő autizmussal élő gyermek;
SNI gyermekek, akik szakértői bizottsági
véleménye alapján integrálhatók;
BTM-es gyermekek
Benkőné Sipos Erika

ÓVODA VEZETŐJE:
ÓVODAVEZETŐ
HELYETTESE:
ÓVODA GYERMEKVÉDELMI
FELELŐSE:

Czaltik Ilona
Leiner Tünde

3. NEVELÉSI ALAPELVEINK
Óvodai nevelésünk alapfunkcióit a szociokulturális környezet, a szülők, a családok
igényei, a gyermekek alapvető érdekei határozzák meg.
Nevelési koncepciónk alappillére, hogy a kisgyermek szeressen óvodába járni. Ez az
óvodába lépés első napjától az utolsóig érvényes.
Az a kisgyermek, aki szívesen jár az óvodába jókedvű, derűs, kiegyensúlyozott.
Komfortérzete a biztosítéka annak, hogy sem pszichésen, sem szomatikusan nem
károsodik. Bízik óvónőjében, önmagában és társaiban.
Nevelőmunkánk a mindenkor érvényben lévő Köznevelési Törvény, az Óvodai Nevelés
Országos Alapprogramja, a Szervezeti és Működési Szabályzat, óvodánk Pedagógiai
Programja szerint folyik.
Ennek megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő
együttműködése.
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4. INTÉZMÉNYÜNK NYITVATARTÁSA
NEVELÉSI ÉV: SZEPTEMBER 01. – AUGUSZTUS 31.
Az óvoda június 1. – augusztus 31.-ig nyári napirend szerint működik. Ez időszak
alatt összevont csoportokkal működünk.
NYÁRI ZÁRÁS:
 Minden naptári év február 15-ig hirdetmény formájában értesítjük a szülőket a
pontos időpontról, melyet a fenntartó határoz meg.
 Ez idő alatt ügyeletet biztosítunk - a Kispesti Hársfa Óvodában (1191 Budapest,
Eötvös u. 9. telefon: 357-4155), azoknak a gyermekeknek a részére, akik
felügyeletét a szülők nem tudják megoldani.
 Az ügyelet alatti ellátást a szülőnek írásban kell kérelmeznie, mely kérelmet az
óvodavezetőnek kell eljuttatni, legkésőbb adott év április 30-ig.
 A gyermek ingyenes étkezésének jogosultsága nem jelent automatikus ellátást.
 A szülői nyilatkozat az óvoda belső nyomtatványa, melyet az óvodatitkártól lehet
igényelni.
 A szülőket ennek megfelelően időben tájékoztatjuk a térítési díj befizetésének
időpontjáról, illetve az étkezés megrendelésének módjáról.

NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP:
Évente 5 munkanapot vehet igénybe az intézmény, melyről szeptemberben, az
aktuális hónapot megelőző ebédbefizetéskor, és az aktuális napot megelőzően 7
munkanappal előtte tájékoztatjuk a szülőket. Ezeken a napokon ügyeletet biztosítunk a
Kispesti Hársfa Óvodában (1191 Budapest, Eötvös u. 9. telefon: 357-4155 azoknak a
gyermekeknek a számára, akik felügyeletét a szülők nem tudják megoldani. A szülőket
időben tájékoztatjuk a térítési díj befizetésének időpontjáról, illetve az étkezés
megrendelésének módjáról.
EGYÉB MUNKARENDET ÉRINTŐ KÉRDÉS:
Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról a befizetések
alkalmával időben tájékoztatást adunk.
NAPI NYITVA TARTÁS:

HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG: 06.00. – 18.00.

ÜGYELET:

REGGEL: 06.00. – 07.00.
DÉLUTÁN: 17.00. – 18.00.

A reggeli, ill. délutáni ügyeletet minden esetben óvodapedagógusok biztosítják. Az
ügyeletes csoportok hetente váltják egymást; az ügyelet helye a bejáratnál (jobbra), a
falon lévő csoportlogókon van feltüntetve.
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HETI-, ÉS NAPIREND:
A csoportok foglalkozásának rendje (csoportok napirendje) a csoportszobák előterében
van kifüggesztve.
Az óvoda általános napirendje:
Időpont
Tevékenység
6:00-7:00
Gyülekező, szabad játék, felajánlott tevékenységek
Testápolás, tízórai.
7:00-12:00
Szabad játék
Játékba integrált tanulás.
Egyéni differenciált fejlesztés, tehetséggondozás.
Mindennapos testnevelés.
Játék a szabadban, séta, kirándulás.
12:00-15:00 Testápolás, ebéd, pihenő.
15:00-17:00 Uzsonna, szabad játék a csoportszobában, jó idő esetén, az udvaron.
17:00-18:00 Ügyelet, játék.
A napirend megismerése a szülők számára fontos feladat, ugyanis az óvodába
érkezés és az onnan való távozás rendjét meghatározza. A szülő csak a napirend
zavarása nélkül hozhatja, vagy viheti el gyermekét, kivéve, ha a szülő indokolt
okra hivatkozva előzetesen értesítette a pedagógust, hogy késve érkezik
gyermekével az óvodába. Valamint, ha a szülőt a pedagógus értesítette gyermek
betegségéről.
Az óvoda rugalmas napirendet követ, követi a helyi szokásokat, rendezvényeket,
időjárási viszonyokat. A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok
végzik, a napirendtől való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti.
Kérjük, tájékozódjanak gyermekük csoportjának napirendjéről!
A gyermekek, a vagyontárgyak biztonsága, és a zavartalan nevelőmunka érdekében
az óvoda bejárati ajtaja:
 9.00- tól zárva,
 12.00 -13.00- ig nyitva,
 13.00 – 15.00-ig zárva van.
A zárva tartás ideje alatt az adott műszakban dolgozó dajkák, és a kertész nyithatják
az ajtót. A dajkák fontos segítői a pedagógusoknak, és meghatározott munkarend
szerint dolgoznak. A késve érkezők portaszolgálat hiányában csak csengetést, és
esetleges várakozást követően, juthatnak be az épületbe.
5. GYERMEK AZ ÓVODÁBAN
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a jelentkezés
előtt nyilvánosságra kell hozni. A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes
megjelenésével történik. A jelentkezési időpont előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai
élet megtekintésére. A gyermeket elsősorban abba az óvodában helyezzük el,
amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Túljelentkezés esetén
előnyben részesülnek a kerületi lakosok, ezt követően pedig a kerületben dolgozó
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szülők gyermekei. A már hozzánk járó gyermekek testvérei szintén előnyt élveznek. A
létszám beteltét követően a jelentkező gyermekeket az óvoda vezetője előjegyzésbe
veszi, és megüresedő hely esetén jelentkezési sorrendben – telefonon értesíti a
szülőket.
A felvételről a törvényi előírások értelmében az intézmény vezetője, túljelentkezés
esetén az e feladatra alakult bizottság dönt.
A szülő, gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek
felvétele a nevelési évben folyamatos.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
5.1.

Kötelező az óvodai elhelyezés biztosítása:
 3. életévét (adott év augusztus 31-ig) betöltött, szobatiszta, az óvoda
körzethatárain belül életvitelszerűen tartózkodó gyermek részére,
 szabad férőhely esetén az augusztus 31-ét követően 3. életévét betöltött,
szobatiszta, az óvoda körzethatárain belül életvitelszerűen tartózkodó
gyermek részére,
 életkortól függetlenül (3-6), ha halmozottan hátrányos -, vagy hátrányos
helyzetű a gyermek, és körzetes, továbbá ha gyámhatósági kezdeményezés
során napközbeni ellátásra jogosult,
 teljesen egészséges, ill. ezt orvosi igazolással bizonyítja,
 minden kötelező védőoltást megkapott 3 éves korig,
 a szülő a térítési díjat befizette, vagy ingyenes étkezésre való jogosultság
alapján a gyermeke számára az étkezést megrendelte.

5.2.







A beiratkozás, felvétel eljárásrendje
Az óvodai felvétel, átvétel a férőhelyek betöltéséig az egész év folyamán
jelentkezés alapján történik.
A három éves gyermekek beiratkozásának időpontját a fenntartó határozza
meg.
A jelentkezési lap kitöltésével a beiratkozás hivatalossá válik.
Beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges.
A jelentkezési lapot a szülő tölti ki, mely a honlapról előzetesen is letölthető.
A gyermek adatainak igazolására szolgáló dokumentumok:
 a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
 a gyermek lakcímkártyája (Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a
kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében van a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában a tartózkodási helye). – (a gyermek és az édesanya
lakcímének meg kell egyeznie),
 Személyi azonosító okmánya (születési anyakönyvi kivonat nem kötelező,
de az adatok beazonosítását segíti).
 nem magyar állampolgár esetén a tartózkodási engedélye, vagy
tartózkodásra jogosító egyéb más hivatalos okmány),
 TAJ kártyája,
 EÜ kiskönyve, mely igazolja a kötelező gyermekoltások meglétét.
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 A felvételről, vagy átvételről az óvodavezető dönt, melyről írásban, (postai
úton, vagy e-mail formában, ha erről a szülő írásban vagy, az óvodai felvételi
lapon nyilatkozott) kap értesítést a szülő.
 Az óvodába felvételt nem nyert gyermek esetében az óvoda írásban
megküldött (postai úton, vagy e-mail formában, ha erről a szülő írásban az
óvodai felvételi lapon nyilatkozott) határozatában foglaltakkal kapcsolatban a
szülő írásban fellebbezéssel élhet az önkormányzat jegyzője felé. A
fellebbezést a jegyzőnek címezve, de az óvoda vezetőjének kell leadni.
 Ha a beíratott gyermekek létszáma meghaladja a felvehető gyermekek számát,
akkor a felvételnél a nevelőtestületből, szülők képviselőjéből, védőnőből, és a
fenntartó képviselőjéből álló bizottság a következő szempontokat veszi
figyelembe:
 Körzethatáron belül élő gyermek (Fenntartó által meghatározott terület,
mely megtekinthető Kispest Önkormányzat honlapján)
 Óvodaköteles korú,
 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,
 Hátrányos helyzetű gyermek,
 Szakvélemény alapján az óvoda került kijelölésre a gyermek ellátására,
 Testvér (jelenleg is az óvodába jár),
 Körzethatáron kívüli a gyermek.
 A gyermekek csoportba osztásakor lehetőségekhez mérten figyelembe
vesszük a szülő kérését.
5.3.






5.4.

Jogorvoslati lehetőség a gyermek felvételének elutasítása esetén
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a
döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással
értesíti a szülőt. A fellebbezést a jegyzőnek címezve, de az óvoda
vezetőjének kell benyújtani.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás
nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.
Az óvodába történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése
után, és az étkezési ellátásért járó térítési díj befizetésével válik érvényessé.
Más óvodából történő átjelentkezés esetén a korábbi amennyiben van,
szakértői vélemény másolatát szükséges csatolni az óvodánkba történő
beiratkozáskor.
Az óvodaváltás eljárásrendje

Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik
ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. (Értesítés óvodaváltoztatásról”
nyomtatványt postázzuk a fogadó intézménynek, aki visszaigazolja írásban a
gyermek befogadását).
Amennyiben a gyermek lakóhelye, vagy tartózkodási helye nem az óvoda székhelyén
található, az óvoda vezetője írásban értesíti helyi eljárásrend szerint
Humánszolgáltatási Irodát gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt.
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Óvodai elhelyezés megszűnése:
Ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján.
Ha az óvodavezető, és a védőnő szakvéleménye alapján a gyermeket az
óvodai nevelés alól a szülők kérésére, családi körülmények, sajátos helyzetre
hivatkozva a jegyző felmenti.
Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha a gyermek 10 napnál többet hiányzik
igazolatlanul az óvodából, s a szülő kétszeri, írásos felszólítás után sem
rendezte a gyermek helyzetét – kivéve: tanköteles korú, ill. hátrányos
helyzetű gyermek esetében.
Ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
Ha a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak az évnek az utolsó napján,
amelyben a hetedik életévét betölti.
Megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú gyermeknek óvodai
jogviszonya, aki külföldre vagy saját országába távozik.
Az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a
tanköteles kort.
Óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés rendje

 Az óvodáztatási kötelezettség alól csak időleges felmentés adható. A gyermek
adott év augusztus 31-ig, melyben betölti az negyedik életévét az óvodáztatási
kötelezettség alól felmenthető. Ezt követően a napi négy órában történő
óvodáztatási kötelezettség beáll, melyről a szülőnek kell gondoskodnia.
 Az a szülő, aki a törvényben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, a beiratkozás évének május 25. napjáig
nyújthatja be kérelmét Budapest Kormányhivatala XIX. kerületi Hivatalához. A
felmentési eljárásban, ha szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető, vagy
a védőnő rendelhető ki. A felmentés kérhető később is, amennyiben annak oka
később keletkezik.
5.7.

A gyermek érkezésének és távozásának rendje
 A szülők legkésőbb 900-ig hozhatják be a napirend zavarása nélkül az óvodába
gyermekeiket, hogy játszhasson és részt vehessen a tevékenységekben. A
később érkező gyermekek - azon túl, hogy megzavarják a csoport
tevékenységét, továbbá hátráltatják a dajkák munkáját - nem tudják
kijátszani magukat, ezért a szervezett tanulási tevékenységekbe nem
szívesen kapcsolódnak be.
Kérjük, késéssel, ne zavarják a foglalkozást!
 Kérjük, hogy gyermekeiket mindenesetben kísérjék be az óvodába és adják át
az óvodapedagógusnak, távozáskor az óvónőtől kérjék ki, ellenkező esetben
az óvodapedagógus nem tud felelősséget vállalni a gyermek biztonságáért.
 Gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki az óvodából!
(Érkezéskor és távozáskor köszönjenek a gyerekek az őket felügyelő
pedagógusnak! Érkezéskor alaposan mossák meg a kezüket! )
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 Az óvoda főbejárata elektromos biztonsági zárral van ellátva. Kérjük, ennek
rendeltetésszerű használatát. A gyermekek védelme érdekében csak a felnőtt
kezelheti! A külső főbejárat kilinccsel működik, kérjük minden esetben
becsukni!
 A szülők válása esetén csak bírói ítélet szerint, a szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülőnek adható ki a gyermek. Amennyiben mindkét szülő
gyakorolhatja a felügyeletet, az óvoda köteles a gyermeket mindkét szülőnek
kiadni. (Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület, amennyiben a
bíróság másképp nem rendelkezik.)
Kérjük, a bírósági végzés másolatát, vagy a nyilatkozatot az
óvodavezetőnek leadni!
 A szülő előzetes írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy a gyermeket 14 éven
felüli testvérrel, idegennel hazaengedjék az óvodapedagógusok. Előre nem
látható esetben, telefonon, a nap folyamán a vezetőt kell értesíteni erről a
helyzetről.
 14 éven aluli személynek gyermeket nem adunk ki.
 Az óvodapedagógus által kiadott gyermekért, továbbiakban a szülő, vagy az
érte jövő személy a felelős.
 Amennyiben a szülő 1800 óráig nem ér az óvodába a gyermekért – és időközben
nem jelezte késését – a gyermek elhelyezéséről az ügyeletes óvodapedagógus
gondoskodik, ha a szülővel való kapcsolatfelvétel kétszeri próbálkozással sem
megvalósítható. Az intézkedés szükségességéről értesíti az óvoda vezetőjét.
Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi
fejlődését családi környezete veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése
szükséges, az óvoda értesíti a GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONÁT
(1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.; telefon: 357-1829, 348-0919, 2826512).
 Amennyiben a szülő rendkívüli akadályoztatását időközben jelezte, az
ügyeletes pedagógus, és a gyermek az óvodában várja a szülő megérkezését.
 Távozáskor az átöltözést, és a búcsúzást követően kérjük, hogy az
intézményt a legrövidebb időn belül szíveskedjenek elhagyni! Az óvodai
udvar használata csak óvodapedagógusi felügyelet mellett megengedett! Ha
szülő a gyermeket a pedagógustól átvette, a gyermek testi épségért a
továbbiakban a felelősség a szülőt terheli.
 Kérjük a szülőket, hogy legkésőbb 17:50-ig érkezzenek meg az óvodába
gyermekükért, és 18:00-ig hagyják el az épületet.
5.8.

A tanköteles korú gyermek óvodába járásának szabályai

Az 3. életévüket betöltött gyermekek számára napi négy órában
kötelező az óvodai nevelésben való részvétel.

A tanköteles korú gyermeket (nagycsoportos) legkésőbb 800 óráig,
középső és kiscsoportos gyermekek esetében 9.00 óráig hozzák be az óvodába,
hogy rendszeresen részt vehessen a játékos, fejlesztő foglalkozásokon,
kezdeményezéseken, ezáltal fejlődjenek képességei. Különös tekintettel a
szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek szakemberek által órarend szerint
történő foglalkozásain való részvételre.
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A gyermek huzamosabb távollét esetén történő hiányzását csak az
óvodavezető engedélyezheti előzetes írásbeli kérelem benyújtása alapján
(formanyomtatvány a titkárságon beszerezhető).

Betegség miatt történő hiányzást minden esetben orvossal kell írásban
igazoltatni.

Kérjük, az óvodapedagógusnak minden esetben jelezzék, ha ebéd után
haza szeretnék vinni gyermeküket, vagy más nagykorú személy jönne érte.

Tankötelezettség külföldön történő teljesítése esetén a szülő köteles az
óvoda vezetőjét a távozás tényéről értesíteni, aki ezt a Központi Személyi
Nyilvántartó rendszerben rögzíti. Ez idő alatt a gyermek jogviszonya szünetel.
Emellett az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető nyomtatvány
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_be
jelentes) kitöltését követően postai úton az Oktatási Hivatalt is értesíteni.
5.9.

A beiskolázás eljárásrendje

A beiskolázás eljárásrendjéről:
 A szülőnek az iskolai beíratások időszakában, minden esetben be kell íratnia az
körzetes általános iskola első évfolyamára gyermekét. Aki az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget elérte, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hatodik
életévét augusztus 31-ig betöltötte, legkésőbb, amelyben a hetedik életévét betölti.
 Ezt abban az esetben is meg kell tennie, ha gyermeke iskolaérettségének
megállapításához kért szakérői vélemény, vagy az Oktatási Hivatal által kiadott
határozat alapján még egy év óvodai nevelésben kell részesülnie. Az eljárás a szülő
kezdeményezésére indul, Az Oktatási Hivatal által meghatározott időpontig a
honlapon közzétett nyomtatvány (https://tankotelezettseg.oktatas.hu/) kitöltését, valamint a
szülő által fontosnak tartott dokumentumok csatolását követően postai úton való
feladással lép életbe. A szülő, amennyiben az óvodától, a gyermeket fejlesztő egyéb
szakembertől is kíván pedagógiai véleményt kérni, azt időben, írásban az
óvodavezetőnél kell kezdeményeznie. Késedelmes kérés esetén (leadási határidő
lejárta előtt 1 hónap) a különböző telephelyek miatt nem biztosítható a
dokumentumok hitelesítése.
 Az iskola első osztályába felvett gyermek óvodai jogviszonya az adott nevelési év
utolsó napján szűnik meg.
 A sajátos nevelési igényű gyermek beiskolázásához feltétlenül szükséges az illetékes
Szakértői Bizottság kontrollvizsgálata.
5.10.

Távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének eljárásrendje

A szülő kötelessége, hogy a nevelési év alatt a gyermeknek bármilyen
távolmaradását bejelentse, illetve igazolja (titkárságon formanyomtatvány
beszerezhető).
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5.10.1. A távolmaradás kérésének eljárásrendje
 Egészséges gyermek nem betegségből adódó 3 napnál nem hosszabb hiányzását a
szülőnek előzetesen, vagy az óvodai foglalkozások megkezdése előtt (személyesen,
telefonon, vagy írásban) jelentenie kell.
 A gyermek hosszabb idejű hiányzását (Pl.: elő-, utószezonos nyaralás, rokonlátogatás
külföldi, utazás, stb.) csak az óvodavezető engedélyezheti, előzetes írásbeli kérelem
benyújtása alapján (formanyomtatvány a titkárságon beszerezhető).
 A szülő a nyári időszakban, összevont csoportokkal való működés idején előzetesen
nyilatkozhat, ha nem kívánja igénybe venni gyermeke számára az óvodai nevelést. A
június 15 és augusztus 31-ig terjedő időszakra csoportos nyilatkozattételre van
lehetősége, amely egyúttal a hiányzás igazolásának is tekintendő. (Csoportos
nyilatkozat iktatásra kerül) Ebben az esetben a szülő köteles a következő nevelési
első napján nyilatkozni, gyermeke egészségi állapotáról! (5. sz. melléklet)
 A gyermek kötelező óvodai nevelése alól felmentést kérhet a szülő (gyám) családi
körülmények, sajátos helyzet, stb. alapján, melyet az óvoda vezetőjén keresztül a
jegyzőnek írásban nyújthat be. A vezető, és a védőnő szakvéleménye alapján a
jegyző döntéséről határozatot hoz, és megküld a szülőnek. Az óvodapedagógusok
amennyiben a felmentés nevelési év közben történik, a felvételi és mulasztási
naplóban rögzítik a felmentés tényét és a határozat számát.
5.10.2. A hiányzás igazolásának eljárásrendje
 Az óvodából betegen, hányással, hasmenéssel, lázasan kiadott gyermeket
csak orvosi igazolás bemutatását követően vesszük be. Az orvos által kiadott
igazoláson szerepelnie kell a távol töltött időszak tényleges (tól-ig) dátumának.
 Az a gyermek, akinek betegségre utaló tünetei nem az óvodában jelentkeztek,
de betegségből adódóan mulaszt, annak szülője az orvosi igazolást az óvodába való
visszaérkezés első napján köteles bemutatni.
 A hiányzást a Mulasztási-, és hiányzási naplóban az óvodapedagógusnak
kötelező dokumentálni.
 A hiányzás igazolásának dokumentumait az óvoda fenntartója tanügyigazgatási ellenőrzés keretében vizsgálhatja.
 Egészséges gyermek mulasztását igazoltnak tekintjük, ha a szülő előre
szóban, vagy írásban bejelentette, hogy gyermekét nem hozza óvodába (lásd: 5.10.1.
pont).
 Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van.
 Betegség miatt tartósan távollévő gyermek távollétét szülője három havonta,
az adott hónap első hetében orvos által kiadott igazolással köteles igazolni. (A
tartósan távollévő gyermek helyére másik gyermek is felvehető!)
5.10.3. Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés eljárásrendje
Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 5 nevelési napnál többet
mulaszt, az óvoda vezetője írásban értesíti a gyermek szülőjét/gyámját,
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyermekvédelmi feladatot ellátó
szolgálatot.
A gyermek hiányzása akkor minősül igazolatlannak, ha azt a szülő nem vagy
nem az óvoda házirendjében foglaltak szerint igazolja.
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Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri/meghaladja a
11 nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes Kormányhivatalt, aki
szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
A 20 nevelési napot elérő/meghaladó igazolatlan mulasztás esetén az óvoda
értesíti az illetékes gyámhatóságot, melynek jogkövetkezménye – a gyermek
védelembevételével egyidejűleg – a családi pótlék folyósításának
szüneteltetésére.
5.11.

Egészségügyi szabályok
Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat!
A gyermek óvodai nevelésben való részvételének feltétele a kötelező
oltásokon való részvétel, és azt igazoló hiteles dokumentum bemutatása. A
gyermek oltásairól az óvoda a szülők által kitöltött nyomtatványon
nyilvántartást vezet, melyet a védőnő rendszeresen ellenőriz.
A nem Magyarországon született gyermekek oltásainak honosítását, illetve az
esetleges hiányzó oltások pótlását bizonyító okmányokat a szülő köteles
bemutatni, és azt az óvoda az irattári szabályok szerint megőrzi. Ezek megléte
nélkül a gyermek óvodai felvétele nem jöhet létre!
A gyermek iskolába történő beíratásakor a kötelező egészségügyi vizsgálat
elvégeztetése a szülő feladata. A gyermek egészségügyi törzslapját az óvoda
nem tartja nyilván, és azt nem kéri az óvodába történő beiratkozáskor sem.
Az óvodába lépéskor a szülőnek az erre rendszeresített óvodai nyomtatványon
nyilatkozni kell gyermeke esetleges egészségügyi problémájáról (élelmiszer
allergia, gyógyszerérzékenység, vérzékenység, lázgörcs-veszély stb.) Továbbá
Óvodapedagógus gyógyszert csak olyan krónikus betegséggel élő
gyermeknek adhat be, aki állandó gyógyszeres kezelésre szorul (pl.: asztma,
allergia, szívbetegség stb.) és ezt orvosi szakvéleménnyel igazolja, melynek
másolatát leadja az óvodapedagógusnak. Egyéb kivételes esetekben még
szülői kérésre sem adható gyermeknek gyógyszer. A szülő gyermeke
gyógyszeres kezelését köteles otthoni körülmények között megoldani!
Pedagógus a gyermek óvodai tartózkodásának ideje alatt csak felmerülő láz
(38 C) csillapítására szolgáló gyógyszert adhat. Lázcsillapításra vonatkozó
információkkal a szülő előzetesen gyermeke személyiség lapján szolgálhat, de
a lázas állapotról való értesítéskor is dönthet: kéri/ nem kéri a lázcsillapító
beadását. Döntését a szülői tájékoztatón a pedagógus írásban rögzíti.
A nevelési év alatt, három napon túli betegség miatti hiányzás után
gyermekorvosi igazolást kérünk a gyógyulásról. Az orvos által kiadott
igazoláson szerepelnie kell a távol töltött időszak tényleges dátumának.
Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse,
illetve kötőhártya-gyulladása van, illetve fejtetves, a pedagógus köteles a
szülőt telefonon értesíteni, illetve írásban tájékoztatja a gyermeknél tapasztalt
tünetekről. A szülői tájékoztató óvodai példányát (iktatószámmal ellátva) a
pedagógus a csoportnaplóban őrzi. (6. sz. melléklet)
A szülő köteles gyermekét a lehető leggyorsabban (maximum 2 órán belül)
elvinni, vagy elviteléről gondoskodni. Az orvos felkereséséről a szülő
gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból
óvodába!
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Az óvodába beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermeket a többi
gyermek egészségének megőrzése érdekében nem veszünk be.
Az óvoda csonttörés, repedés miatt gipszelt állapotban lévő gyermeket csak a
szakorvosi javaslattal, igazolással és a szülő felelősségvállalása mellett látja
el. A gyermek egészségvédelme érdekben, bizonyos tevékenységekben csak
korlátozottan, vagy nem vehet részt. Minden esetben a szülő köteles az óvoda
vezetőjével egyeztetni, és a gyermek óvodalátogatását engedélyeztetni.
Hajtetvesség esetén a fertőzött gyermeket –a szülőnek megfelelő kezelésben
kell részesítenie. A gyermek hajának kezelése a szülő feladata! Serke és
tetvesség mentességéről
a
szülő
írásban nyilatkozik
(óvodai
formanyomtatvány). Ha a fertőzés rendszeresen fordul elő, az óvoda értesíti a
védőnői szolgálatot. Amennyiben a tetvesség visszatérő, akkor az
óvodavezető rendkívüli egészségügyi intézkedéseket hozhat, melyek
betartása minden családra vonatkozóan kötelező pl: textíliák (ágyneműk,
pizsamák) hetenkénti mosása, fertőtlenítése.
Fertőző gyermekbetegségek (bárányhimlő, skarlát, ótvar, fejtetvesség stb.)
esetén a szülő köteles azonnal értesíteni az óvodát, a preventív intézkedések
mihamarabbi megkezdése, és a járvány elkerülése érdekében.
A nyári időszakban az UV sugárzás káros hatásainak elkerülése érdekében a
szülőnek gondoskodni kell a gyermeke napvédő ruházatáról, valamint
bőrének védelméről.
Az óvoda és a szülő közös feladata, a fizikai állapot megőrzése mellett a lelki,
mentális egészség megőrzése. Ennek érdekében a veszélyeztető körülmények
kiszűrése, és megakadályozása.
Egyéb rendkívüli esetben az aktuális megelőző-, védekező szabályok betartása
az irányadó és kötelező!
5.12.

A gyermekek étkeztetése

5.12.1. Az étkeztetés eljárásrendje







A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda
feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát az óvoda köteles 72 órán át
megőrizni /ÁNTSZ/.
A gyermekek az óvodában 8 óra után kapnak először enni, ezért kérjük, hogy a
korán érkezőket ne engedjék el reggeli nélkül!
Az óvodába csak megfelelőségi jelzéssel ellátott élelmiszerek behozatala
engedélyezett. Az otthonról hozott ételek ÁNTSZ által történő vizsgálata nem
megoldható, ezért az esetleges betegségek, fertőzések elkerülése érdekében
kérjük, ne hozzanak gyermekeiknek élelmiszert.
Nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja az óvoda területén a
gyerek etetése, otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt.
Étel érzékeny gyermekeket étkeztetését ÁNTSZ engedéllyel és a HACCP
dokumentumban lefektetett szabályok betartásával tudjuk ellátni. A Penzió 17
Közétkeztetési Kft. szállítja a tej-, liszt-, és egyéb élelmiszerre érzékeny
gyermekeknek az ételt.
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Az óvodai étkezések időpontja:
TÍZÓRAI:
EBÉD:
UZSONNA:

08:00. – 09:00. óra között
12:00. – 13:00. óra között
15:00. - 16:00. óra között

Az étkezések között 3 óra időnek el kell telnie az egészséges fejlődés érdekében.
5.12.2. Étkezés kirándulások alkalmával
Egész-napos kirándulások alkalmával az óvoda biztosítja a gyermekek
számára a napi háromszori étkezést. Az óvodából távol lévő csoportoknak hidegélelmet tartalmazó uzsonnacsomagokat készít a konyha. A délelőtti kiránduláson
résztvevő csoportok számára biztosított a meleg ebéd, ill. uzsonna.
5.12.3. Étkezési térítési díj befizetésének rendje:
 Az étkezési térítési díj mértéke az Önkormányzat képviselő-testülete által hozott
érvényes rendelet alapján történik meghatározásra. Azok a gyermekek, akinek
szülője írásban nyilatkozik - a jogszabályban meghatározott mentességi okok
feltüntetésével -, az a továbbiakban térítésmentesen veheti igénybe az étkezési
szolgáltatást.
 Az étkezés megrendelése történhet személyesen az óvodában a kijelölt időpontokban,
és interneten keresztül is.
 A személyes befizetés 4 hetente, a következő hónapra előre történik, minden hónap 2.
hetén, 2 nap (1. nap: 8.00-10.00-ig, 2. napon: 8.00-10.00 óráig).
 A befizetés pontos dátumát a honlapon, csoportok hirdető tábláin, ill. a bejárati ajtón
előre jelezzük.
 Lehetőség szerint előre kiszámolt pénzt kérünk, mert váltópénz nem áll
rendelkezésünkre!
 A gyermek távolléte, betegsége nem mentesíti a szülőt az étkezés befizetés napján a
befizetési kötelezettsége alól. A szülő felelőssége, hogy a meghatározott napon
eleget tegyen kötelezettségének.
 Az ebédbefizetés, megrendelés napján az a szülő kötelesek megjelenni, és
gyermeke/i részére az étkezést megrendelni, aki valamilyen okból nem
rendelkezik a LAKOMA program használatához szükséges feltételekkel (internet,
bankszámla).
Pótbefizetési-, megrendelési napot nem szervezünk! Amennyiben a szülő
valamilyen indokolt esetben nem tudott eleget tenni kötelezettségének, csak az
óvodavezető engedélyével lehetséges a befizetés, vagy étkezés megrendelés
pótlása.
 Az internetes rendeléshez szükséges belépési kódok az óvodatitkárnál igényelhetők.
Az interneten történő rendeléskor a következő havi étkezés megrendelésére
ingyenesen étkezők esetében egész hónapban, térítést fizetők esetében adott hó 25-ig
van lehetőség, A rendelés határidőn túl már nem teljes hónapra történő ellátásra ad
lehetőséget!
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5.12.4. Étkezés lemondása
 Hiányzás esetén a szülő felelőssége az étkezés lerendelése! Lemondható
minden nap 8.00. és 9:00 óra között, telefonon, vagy személyesen a
titkárságon, emailben, a bobita@ovoda.kispest.hu címen, illetve a LAKOMA
program felületén egyénileg. A pedagógusoknak nem munkaköri feladata az
étkezések lerendelése, ezért a nekik tett szóbeli bejelentés nem számít
hivatalosnak! A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, és a hónap lezárása után, a
következő ebédbefizetésnél jóváírásra kerül.
 Az adott napi ebéd élelmiszer egészségügyi okok miatt nem vihető el, az
ebédet a csoportba járó gyerekek megkapják. Ez alól kivétel képez az
élelmiszer allergiás gyermekek étele, melyet a beszállító egyedileg csomagol,
ezért a megfelelő tárolási szabályokat követően a kiadható.
 Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem
jogosult.
 A teljes térítési támogatásban részsülő gyermekek esetében az
ingyenesség hiányzás esetén nem jelent automatikus étkezés lerendelést!
A szülő büntetőjogi felelősséggel tartozik, arra vonatkozólag, hogy gyermeke
jogosult-e az ingyenes étkeztetésre. Így a szülő kötelessége gyermeke hiányzása
esetén az étkezés lemondása is!


A hiányzás miatt lemondott napok térítési díját a szülő a következő befizetéskor
kapja vissza, melynek elszámolását a rendszer végzi.

5.13. A gyermekek számára behozható tárgyak
5.13.1. Ruházat
 A gyermek ruházata legyen praktikus, kényelmes, tiszta, az időjárásnak
megfelelő.
 Higiéniai, és esztétikai okok miatt feltétlenül gondoskodjanak tartalék
ruháról (váltás fehérnemű). Az udvari játékhoz is ajánlott „játszó” ruhát
biztosítani.
 Legyen a gyermeknek váltó lábbelije (szandál, vagy vászoncipő/ ne papucs!).
 A ruhadarabokat a gyermek jelével felismerhető módon lássák el.
 A gyermek váltóruháját, cipőjét a csoportszoba előtti öltöző saját jellel, és
névvel ellátott polcain, ill. vállfára akasztott zsákban helyezzék el. (A zsák
használatát szorgalmazzuk, a nyitott tárolókkal szemben, az értékek
megóvása érdekében!)
 A gyermekek rendszeres testedzéséhez szükséges torna felszerelést
/tornacipő, dressz, ill. rövidnadrág, póló, zokni/ jellel ellátott zsákban az arra
kijelölt helyen tárolják
 Balesetvédelmi okok miatt a felső szekrényben csak a hazamenős ruhák
tárolása megengedett!
Egyéb rendkívüli esetben az aktuális megelőző-, védekező szabályok betartása
az irányadó és kötelező!
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5.13.2. Ékszerek:
Az ékszerek többsége balesetveszélyes (gyűrű, karkötő, nyaklánc), ezért ezek
használatát nevelőtestületünk nem engedélyezi az intézményben, ezekért a
pedagógus felelősséget nem vállal.
5.13.3. A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása
Az óvodának lehetősége van az óvodai élet gyakorláshoz nem szükséges
eszközök, tárgyak bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni.
Behozható tárgyak: olyan személyes plüss játék, takaró, párna, stb. amely a
gyermek elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, és az óvodába való
beilleszkedést, a biztonságérzet kialakulását megkönnyíti a beszoktatás időtartama
alatt, illetve azt követően. Ezen tárgyak tisztaságáért, higiéniájáért a szülő
tartozik felelősséggel!
Az óvoda megfelelőségi jellel ellátott eszközöket, ill. játékokat biztosít a
gyermekek számára, ezért nevelőtestületünk nem javasolja az otthoni játékok
óvodai használatát, fokozott figyelemmel az agresszív, balesetveszélyes játékokra
(pisztoly, kard, stb.) Az otthonról behozott játékokért az intézmény nem vállal
felelősséget.
Nem hozható be az óvodába: cumi, cumisüveg, otthoni játékok, mobil telefon,
tablet, ékszerek, drága ruhadarabok, vágó-szúró, tűzgyújtásra alkalmas eszközök,
pénz és gyógyszer.
Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvodapedagógus ezekért a játékokért
felelősséget nem vállal. A gyermektől elkérheti és hazamenetelkor átadja a játékot
a szülőnek. Kivételt képez az előre bejelentett játéknap (de ebben az estben sem
vállalunk a játékokért felelősséget).
Kismotorok, kerékpárok biztonságos és balesetmentes tárolására az épületen
belül nincs lehetőség. Ezért, ha a gyermek azzal érkezik az óvodába, kérjük, a
szülőket, hogy távozáskor azt vigyék magukkal, vagy az óvoda előtt felszerelt
kerékpártartóban rögzítsék.
5.13.4. Élelmiszerek





Otthonról hozott élelmiszerek behozatala tilos! Ebből következően az
öltözőszekrényekben az élelmiszer - még csomagolt étel, és ital sem -,
élelmiszer egészségügyi szabályok miatt nem tárolható! Amennyiben ez
előfordul, a pedagógusok egy szóbeli figyelmeztetést követően a talált
élelmiszert a belső szabályzatban foglaltak szerint megsemmisítik.
A vásárolt tortákat, süteményeket csak a blokkon feltüntetett szavatossági idő
megjelölésével tudunk elfogadni.
A zöldség és gyümölcsnap keretében, a zöldségek és gyümölcsök mellett
behozható, a vásárlást igazoló blokk bemutatásával – margarin, kakaópor,
lekvár, savanyúság, méz, tea készítéséhez: tea, citromlé.
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Azoknak a gyermekeknek, akiknek a szolgáltató valamilyen okból nem tud
speciális étkezést biztosítani, a szülő a gyermek részére az ételek behozhatja,
melyet az élelmiszerbiztonsági szabályok szerint tárolunk, és szolgálunk fel.

6. SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN
6.1.

Szülős befogadás lehetőségének biztosítása

Minden, újonnan intézményünkbe érkező kisgyermek, és családja részére
biztosítjuk ezt lehetőségét. Ennek időtartama a szülők, és gyermekeik egyéni
igényeiknek megfelelően, az óvónővel személyes egyeztetést követően néhány nap,
(közös pedagógiai álláspontunk szerint 2 nap), de legfeljebb 1 hét.
6.2.

A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása

Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a
felnőtteket, szeressék, és fogadják el társaik egyéniségét, másságát. A közösség aktív
tagjaivá váljanak, akik képesek egymáshoz alkalmazkodni, tudnak, és akarnak is
együtt munkálkodni. Olyan gyermekekké váljanak, akik értik, és megértetik magukat
az őket körülvevő világgal. Akik érzelmeiket, gondolataikat az életkoruknak
megfelelő választékossággal fejezik ki, és uralják indulataikat.
Ezen törekvésünk sikere érdekében kérjük, az Önök támogatását, a gyermekek
számára példaértékű – nyugodt, nyitott, és toleráns – szülői magatartást.
6.3.

Együttműködés

Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint
neveljük, igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre van szükség a család
és a pedagógusok között.
Komolyabb probléma, esetleg konfliktus esetén mindenképpen keressék meg először
az érintett személyt, majd szükség esetén az óvoda vezetőjét.
Amennyiben úgy érzik, hogy problémájuk kezelése nem történt megfelelően,
csak azt követően forduljanak magasabb szervekhez.
A gyermekek között adódó napi konfliktusok kezelésére csak az óvónő jogosult!
6.4.

Kapcsolattartás formái

6.4.1. A szülők és az óvoda kapcsolattartási, együttműködési lehetőségei
A szülőknek lehetősége van arra, és azt mi igényeljük is, hogy az óvodában
folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt
vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös nevelőmunkát. Annak érdekében, hogy a
gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi,
valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.
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6.4.1.1. Fórumok
 Családlátogatás – a gyermek felvételét követő közeli időpontban a szülővel
történt egyeztetést követően.
 Szülői értekezlet - évente 2-3 alkalommal.
 Óvodapedagógusok fogadóórája – év elején meghatározott rendszeres
időpontokban, valamint előzetes megbeszélés szerint történhet igény szerint
is.
 Vezetői fogadóóra – év elején meghatározott rendszeres időpontokban 15.00 –
17.00 között. valamint előzetes megbeszélés szerint történhet igény szerint is.
 Szükség esetén összehívott rendkívüli csoport, vagy összevont szülői
értekezletek.
 Szülői szervezet értekezletei, illetve részvétele (véleményezés, javaslatétel)
minden olyan fórumon, mely az óvoda működésével kapcsolatos kérdésekben
határoz.
 Szülői közösségek zárt rendszerű Facebook oldalán való információcsere,
tájékoztatás. Az óvodával kapcsolatos dokumentumnak minősülő
információk, valamint személyiségi jogokat sértő fotók, információk
közösségi oldalon nem jelenhetnek meg, sem óvoda dolgozója, sem szülő
részéről az óvoda vezetőjének egyeztetése nélkül! Az óvoda dolgozója
ilyen esetben etikai vétséget vét, mely az Etikai-kódexben
megfogalmazott jogkövetkezményeket von maga után. A szülő pedig az
óvoda jó hírnevének megsértése miatt polgári peres úton vonható
felelősségre!
6.4.1.2. Egyéb kapcsolattartási lehetőségek
Intézményünkben minőségirányítási rendszer keretében, meghatározott
időközönként kérjük véleményüket, mely méri elégedettségüket az óvodai élet
minden területén. Ezúton is kérjük Önöket a mérőlapok gondos kitöltésére, hogy
jelzéseik, igényeik alapján emelhessük óvodai nevelőmunkánk színvonalát.
Kérjük, hogy a megadott határidőn belül hozzá vissza a kérdőíveket,
ezzel is segítve munkánkat!
6.4.1.3. Ünnepek, programok, mint kapcsolattartási lehetőségek
Programjaink:
 Játék- és teadélután - délutáni program, szülőkkel.
 Adventi vásár.
 Nyílt napok – előre meghirdetett időpontokban, valamint igény szerint
egyénileg, a pedagógusokkal előre egyeztetett időpontban.
 Gyermeknap - hétvégi program, szülőkkel.
 Anyák napja - délutáni program, szülőkkel.
 Iskolába készülő gyerekek búcsúztatása - délutáni program, szülőkkel.
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Jeles zöld ünnepeink:

6.5.

Föld Napja - április 22.
A szülők által használatos területek






Szülők által használatos terület a folyosó, a gyermekek öltözője, ill. a
csoportok előtere. A csoportszobába az értekezletek és nyílt napok kivételével
nem léphetnek be!
Nyílt napok, befogadási időszak alkalmával csak papucsban tartózkodhatnak
a csoportszobában a szülők.
Az óvodapedagógus felügyelete alá már, vagy még nem tartozó
gyermekek kulturált, és balesetmentes magatartásáért, az eszközök, és
közös területek rendeltetésszerű használatáért a szülő visel felelősséget.
A folyosón motorozni, görkorcsolyázni, rollerezni, futkározni tilos! A
szekrény tetejére gyermeket felültetni tilos! A szülők kötelessége ezek
betartása.

6.6. A szülők jogai, és kötelességei, a kötelességmulasztás következményei
6.6.1. A szülők jogai és kötelességei
6.6.1.1. A szülők joga












A gyermekük érdekének leginkább megfelelő óvoda választása. (vallási,
világnézeti, etnikai hovatartozás szerint).
Az óvoda Pedagógiai Programjának megismerése.
Az óvoda házirendjének megismerése.
A gyermekük lelkiismereti és vallásszabadságának irányítása, figyelembe
véve az életkori sajátosságokat.
A Szakértői Bizottság, vagy a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján sajátos
nevelési igényű gyermekének integrált nevelésben történő részesítésének
kérése. (Integrált nevelés igénybevétele óvodánkba autista gyermekek
integrációja.)
Gyermeke fejlődéséről rendszeres tájékoztatás kérése, mely fogadóóra
keretein belül valósítható meg. (Ajtóban állva, hosszú tájékoztatóra nincs
mód a gyermekcsoport felügyelete mellett.)
Az óvodai életbe való betekintésre, egy- egy foglalkozáson való részvételre.
Az óvodai élettel kapcsolatos problémákra, javaslatokra az intézmény
vezetőjétől, az óvodapedagógusoktól, a szülői szervezet vezetőségi tagjaitól a
megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kapjon írásban.
Kezdeményezni a szülői szervezet létrehozását, mint megválasztó, ill.
megválasztható személy.
Személyesen, vagy képviselő által részt venni az érdekeit érintő döntések
meghozatalában.

24

Kispesti Bóbita Óvoda



Házirend 2020

Jogukban áll a jogszabályban meghatározott
nyilvánítani és egyetértést gyakorolni.

módon

véleményt

A véleménynyilvánítás módja óvodánkban a következő:






szülői szervezet értekezletein a megválasztott képviseleti tagokon
keresztül,
elégedettségi kérdőíveken évente egyszer,
az intézményi önértékelés keretében az érintett pedagógus, vezető, és
intézmény vizsgálatakor, on-line, és papíralapú kérdőív kitöltésével,
fogadó órákon,
szülői értekezleteken.

Joguk van kezdeményezni a szülői szervezet létrehozását.









Óvodánkban működik szülői szervezet, mely az óvoda gyermeklétszámától
függő.
A működést a szülői szervezet működési szabályzata szabályozza. Melynek
elkészítése a szülői szervezet feladata.
Munkájukat a minden év szeptemberében az általuk készített munkaterv
alapján végzik, amely kapcsolódik az óvoda munkatervéhez.
Tanácskozási joggal részt vehetnek a nevelőtestületi értekezleteken, valamint
az érdekeiket érintő döntések meghozatalában.
Joguk van írásbeli javaslatot benyújtani a gyermekek nagyobb csoportját
érintő ügyekben, melyre az óvodavezető a nevelőtestület és a szülői
közösség közös döntése alapján 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk.
Joguk van véleményt nyilvánítani fent említett megismerhető
dokumentumokról.
A Működéshez szükséges helyet és eszközöket az óvoda biztosítja.
Jogukban áll az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérni, hogy
gyermekük a térítéses és térítésmentes szolgáltatásokat igénybe vegye,
valamint az óvoda nevelési profiljának megfelelően kezdeményezni azokat.

6.6.1.2. A szülő kötelessége








Gyermekét tisztán, gondozottan, a házirend szabályait betartva hozza
óvodába.
A Pedagógiai program, a Házirend az SZMSZ a megismerése és betartása.
Biztosítani gyermeke óvodai nevelésben való részvételét továbbá
óvodakötelezettségének (3 éves kortól) teljesítését.
Ha gyermeke kimarad az óvodából, azt írásban jelentse be.
Körültekintően eljárni gyermeke jogainak érvényesítése közben.
Gondoskodni a gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételekről.
Figyelemmel kísérni gyermeke fejlődését, gondoskodni arról, hogy gyermeke
teljesítse kötelességét, és ehhez megadni minden tőle elvárható segítséget.
Amennyiben a szülő ezt nem teljesíti, az súlyos veszélyeztetésnek minősül,
melyet minden pedagógus köteles jelezni az óvoda vezetőjének, aki saját
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hatáskörében a gyermek védelmében gyámhatósági eljárást kezdeményez.
(Pl.: az óvoda javaslatára pedagógiai szakszolgálat, vagy szakértői bizottság
által végzett vizsgálat megtagadása).
Rendszeres kapcsolatot tartani a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.
Elősegíteni gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését.
Segíteni gyermekét abban, hogy elsajátítsa a közösségi élet magatartási
szabályait.
Tiszteletben tartani az óvoda pedagógusainak, alkalmazottainak emberi
méltóságát.
Miután megérkezett gyermekéért és az óvodapedagógustól átvette a
legrövidebb időn belül távozzon az intézményből! /Az udvarról is!/ A
gyermek ilyenkor már nem az óvodai szabályokhoz, hanem a szülőkhöz
alkalmazkodik.
A pedagógus közfeladatot ellátó személy, aki vele szemben erőszakosan
megnyilvánul, tiszteletlen hangon beszél, az jogszabály sértést követ el, mely
büntetőjogi eljárást von maga után.

6.6.1.3. Kötelességmulasztás következményei
Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit
teljesíteni, úgy az óvodavezető köteles azt jelezni:






A területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálat felé.
5 nap igazolatlan mulasztás esetén a szülőt írásban figyelmezteti a mulasztás
várható következményéről; 20 mulasztott óvodai nap esetében kezdeményezi
Budapest Főváros Kormányhivatal Családtámogatási Főosztályánál a
családi pótlék szüneteltetését!
Gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás, vagy egyéb más súlyos
veszélyeztető ok fennállása esetén a Gyámhatóság felé.
Iskolaérettség megállapítása érdekében az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat
felé.

7. A GYERMEKEK JOGAI /KNTV.46§(3)/:








Képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. Állapotának,
adottságainak megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön
(Szakszolgálati segítség igénybevételének lehetősége)
A gyermek joga, hogy a nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és
egészséges környezetben neveljék, oktassák.
Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő,
levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás…).
Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt, végig pedagógus
felügyelete alatt álljon.
A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása.
Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell
tartani.
Szülője elhatározásnak megfelelően hitoktatásban részt vehessen.
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A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján
történik, amely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és
többoldalúan kell megvalósítani.
Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét.
A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát
az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek e jogának gyakorlása közben nem
veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottjainak egészségét,
testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek fejlődéshez,
művelődéshez való jogát.
A gyermek a család anyagi helyzetétől függően térítésmentes étkezésben
részesülhet.
A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök),
berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen használhatja.
Neveléssel törekszünk arra, hogy ezekre vigyázzon, és azokat
rendeltetésszerűen használja.
Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben
megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt
játékok, eszközök rendben tartásában.

8. NEVELŐ MUNKA
8.1.

Kapcsolattartás a pedagógusokkal

Az óvodapedagógus a nevelési – tanulási folyamat szervezője, a gyermeki
tevékenységek felügyelője, irányítója, ezért, csak rendkívüli esetben kerülhet sor a
gyermekekkel közös tevékenységének megzavarására.
Gyermekkel kapcsolatos információt csak a gyermek saját óvónői, ill. az óvoda
vezetője adhat.
Kérjük, az intézmény területén elhelyezett, hirdetőtáblákat rendszeresen figyeljék,
az információkat olvassák!
A táblákon kitett értesítések fontosak, el nem olvasásuk hátrányosan érinthetik
gyermekük, esetleg az Önök napirendjét, időbeosztását!
Az óvoda hirdetőtábláján csak az óvodavezető írásbeli engedélyével helyezhető el
hirdetmény. A hirdetményen szerepelnie szükséges az óvoda körbélyegzőjének és a
vezető aláírásának.
8.2.

Az óvodapedagógus fogadóórája

A szülők a meghirdetett időpontokban, illetve egyéni igényük szerint, előzetes
egyeztetés után vehetnek részt a fogadóórán. Megjelenésüket, részvételüket
aláírásukkal dokumentálják a fogadóóráról készült írásos feljegyzésen.
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A gyermekek értékelésének eljárásrendje, dokumentumai

Óvodánkban a gyermekek értékelésekor elsődleges szempont, hogy minden
gyermeket, az életkori sajátosságokat figyelembe véve önmagához képest, a saját
lehetőségeihez, adottságaihoz képest mérünk a fejlődésben.
Mindennapos megfigyeléseink alapján minden gyermekről személyiséglapot
vezetünk, mely tartalmazza az általunk tapasztalt, változásokat, a fejlesztés
lehetőségeit, az elért eredményeket. A személyiséglapot minden évben kétszer a
szülők megtekinthetik, és aláírásukkal igazolják a gyermekükről kapott
tájékoztatást. A gyermekek értékelésére évente kétszer kerül sor (január, június). Az
értékelés egyhetes időintervallumban történik a délutáni órákban, a szülőkkel előre
egyeztetett időpontban. A gyermekek értékelése az óvodának kötelezettsége, a
gyermek fejlődésének nyomon követése a szülő kötelessége. Az értékelés tartalmazza
a pedagógusok megfigyeléseit a gyermek fejlődésével kapcsolatban (erősségek,
gyengeségek). Amennyiben a gyermek fejlődésében lemaradást tapasztalnak azt
írásban rögzítik, melyhez megjelenítik a fejlesztési irányokat is. A szülőnek ezt a
tájékoztatást kell aláírásával dokumentálni.
A gyermekekről információt, tájékoztatást csak az óvodapedagógus, az
óvodavezető, a logopédus, fejlesztő pedagógus, SNI-s gyermek esetében az utazó
gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, valamint pedagógiai asszisztens
adhat. Kérjük, hogy az óvoda nem pedagógus dolgozóitól (dajka, kertész)
pedagógiai kérdésekben és a gyermek fejlődésével kapcsolatos kérdésekben ne
kérjenek tájékoztatást, mert a nem pedagógus dolgozók nem is adhatnak
információt!
A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik a gyermekekről vezetett
személyiségi lap és az egyéb megfigyelések alapján.
8.3.1. A gyermekek értékelésének dokumentumai






Anamnézis lap - a pedagógus tölti ki a szülő válaszai alapján. Tartalmazza a
gyermek adatait.
Egyéni
fejlődési
ütemet
tartalmazó
megfigyelési
lapokat
az
óvodapedagógusok töltik ki év elején, szeptemberben, kiscsoportosok
esetében novemberben, valamint év végén, májusban.
Szöveges értékelés félévente (január, június) a gyermek fejlődéséről, melyet a
pedagógus fogadó óra keretében ismertet a szülővel, a dokumentumot a szülő
aláírásával hitelesíti.
Amennyiben a szülő az értékelési dokumentum másolatára igény tart, azt
írásban kell kérelmeznie az óvodapedagógustól, aki ezt továbbítja az
óvodavezető felé.
A gyermekek aktivitását mérő lap a heti tevékenységek során, illetve a
hetitervek végén szöveges értékelés a programokon, kezdeményezéseken való
részvételekről.
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Titoktartás:

A gyermeki személyiségjogok védelme érdekében a gyermekek adatait, a
gyermekekről szóló feljegyzéseket, az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeljük,
betekintésre csak a szülőknek és törvényes képviselőiknek van joguk. A
dokumentumot írásban való kérelem után a vezető jóváhagyásával kiadható a szülő
részére.
Az óvoda etikai kódexének erre vonatkozó szabályainak betartása minden dolgozó
számára kötelező.
9. A
SZÜLŐK
TÁJÉKOZTATÁSA
ÉRVÉNYESÍTÉSE

A

GYERMEKEK

ÉRDEKEINEK

Az óvoda alapvető dokumentumai:




Pedagógiai Program
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
Házirend

A szülők a fogadóórák, és szülői értekezletek alkalmával kapnak tájékoztatást a
Pedagógiai Program, a Szervezeti és működési Szabályzat, a Házirend tartalmáról.
Ezek példányai a vezetői irodában, a főfaliújságon, illetve a Házirend a csoportok
faliújságjain kifüggesztve is megtalálható. Ezen dokumentumok az óvoda honlapján
bárkinek, bármikor elérhetők.
Intézményünkben az igény és érdekérvényesítésre jogosult gyermekek
nagyobb csoportjának fogalmát, óvodai szinten egységesen a nevelőtestület a
mindenkori csoportlétszám 20%-ában határozta meg. A gyermekek nagyobb
csoportját érintő kérdésekben a Szülői Szervezet képviselője tájékoztatást kérhet az
óvodavezetőtől, ill. az ilyen ügyek tárgyalásakor, döntéshozatalkor részt vehet a
nevelőtestületi értekezleten.
Csoportos igény, ill. érdekérvényesítés
Panaszjog
A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet.
Jogorvoslati lehetőségek:







Intézményvezető
Szociális és Humánszolgáltatási Iroda
Önkormányzat
Jegyző (törvény, jogszabály sértés vagy méltánytalanság esetén)
Bíróság vagy Kormányhivatal
Ombudsman
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Kártérítési felelősség:
Ha az intézménynek a gyermek, vagy a szülő kárt okozott, az óvodavezető
vizsgálatot rendel el a károkozás körülményeinek tisztázására. A vizsgálatról
a pedagógus a szülőt haladéktalanul tájékoztatja, és egyidejűleg felszólítja az
okozott kár megtérítésére. Eredménytelen eljárás esetén az óvodavezetője a
szülő ellen pert indíthat. Bár az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel
összefüggésben okozott károkért vétkességre tekintet nélkül, teljes mértékben
felel és a kártérítésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyv rendeleteit
kell alkalmazni, - ám azzal a kiegészítéssel, hogy az óvoda a felelősség alól
mentesül, ha bizonyított, hogy a kárt a működési körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.
10. AZ ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI:
10.1.

Térítésmentes szolgáltatások

Az egész napos komplex személyiségfejlesztő óvónői nevelőmunka a Pedagógiai
Programban megfogalmazott nevelési területek szerint.


Felzárkóztató foglalkozás sajátos nevelési igényű gyermekek számára – a
Pedagógiai Szakszolgálat, a Szakértői Bizottság, vagy a fejlesztő pedagógus
javaslata alapján, fejlesztőpedagógus, és utazó gyógypedagógus és
pszichológus végzi.
Logopédiai fejlesztés – a logopédus felmérése alapján azon gyermekek
számára, akik beszédkészség fejlesztésre szorulnak.
Szülői igény szerint hittan foglalkozás.



10.2.

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások

Szülői igény alapján szerveződnek. Tanfolyamokat csak pedagógus végzettséggel
tarthatnak. A szolgáltatások térítésének befizetését a megbízott havonta előre
megadott időpontban végzi.






Angol- középső és nagycsoportosoknak,
Játékos képességfejlesztő torna (2. félévtől ügyesebb kiscsoportosok is
bekapcsolódhatnak),
Úszás – a jelentkezők számától, a megfelelő feltételek biztosíthatóságától
függően
Dzsúdó minden korosztálynak, havi 8 alkalommal,
Autóbusz-kirándulások – a csoportok Szülői értekezletein elfogadott
alkalommal, és összegben.

Térítéses szolgáltatásaink minden év eleji felmérés szerint, szülői igény alapján
választható!
A szolgáltatások díjáról, időpontjáról és a befizetés időpontjáról és módjáról a
szülők a szülői értekezleteken valamint hirdetmény formájában értesülhetnek a
csoportok faliújságjáról.
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Az óvodavezető a szolgáltatóval együttműködési szerződésben rögzíti a
szolgáltatás
időtartamára
vonatkozó
szabályokat,
felelősséget
és
kompetenciákat, a helyiség használatával, illetve a gyermekek felügyeletével
kapcsolatban. A megbízás mellékletét képezi a szülők által aláírt nyomtatvány
arról, hogy a szolgáltatást önként igényelték, és tudomásul veszik, hogy ez idő
alatt az óvoda nem tartozik felelősséggel a gyermek felügyeletéért, valamint
azt, hogy a szolgáltatásért járó díjat a szolgáltatóval rendezik.
10.3. Alkalomszerű, térítéses gyermekprogramok






10.4.

Bábelőadás, egyéb szabadidős programok
Irodalmi, ill. zenés gyermekműsorok
Az óvoda profiljához kapcsolódó természettudományos programok
Kirándulások.
Ovi-zsaru

A szülők anyagi terhelhetősége

A nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok működtetésének
eljárásrendje:
Az alkalomszerű térítéses programokra havonta, a szülőktől beszedhető
legmagasabb összeget az óvoda szülői szervezete csoportszinten minden
szeptemberben határozatban maximalizálja. Ennek elfogadásáról a szülők
határozat formájában döntenek.
A sokoldalú, és színvonalas nevelés elősegítése érdekében szervezett programok
költsége – a Szülői Szervezett határozata alapján – nem haladhatja meg a szülői
értekezleten megállapított összeget (gyermekműsorok, bábelőadások, stb.). A
programokra fordítandó költségeket a szeptemberi szülői értekezleteken vitatják
meg, és fogadják el a szülők. Az összeg meghatározásánál figyelembe kell venni a
hátrányos, egyszerűbb helyzetben élőket – számukra is megteremtve a reális
elérhetőség lehetőségét.
11. A BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY
11.1. Szülő és idegenek intézményben való tartózkodásának rendje
 Külső látogatót csengetésre engedünk az épületbe, akit egy dolgozó a
vezetőhöz kísér. Idegenek az óvodában vezető engedélye nélkül nem
tartózkodhatnak.
 A szülők, vagy a gyermeket hozó/vivő megbízott személy a gyermek
átöltözésének, illetve átadásának, átvételének idejéig tartózkodhat az
óvodában. Egyéb esetekben akkor, ha erre meghívást kap, illetve
vezetőtől, pedagógustól erre engedélyt kap.
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 Szülői értekezletek alkalmával az ügyeletet ellátó pedagógus nem
felügyelhet óvodás testvért (bölcsődés, iskolás).
11.2. Bombariadó, Tűzriadó
Bombariadó, ill. Tűzriadó esetén a Menekülési tervnek megfelelően járunk el, a
szükséges teendők felsorolása az intézmény szervezeti és működési szabályzatában,
valamint a menekülési útvonalak a bejárat melletti táblán vannak feltüntetve.
11.3. Dohányzás
Az óvoda területén nincs az előírásoknak megfelelő, a dohányzásra kijelölhető, erre
alkalmas helyiség, ezért az óvoda területén dohányozni tilos!
Tilos, továbbá az óvoda területén az alkohol-és a drogfogyasztás.
11.4. Bejáratok zárása
Az óvoda ajtaja reggel 9:00 óráig nyitva van, ezt követően délután 15:00 óráig zárva
tartjuk a gyermekek biztonsága érdekében. 1230-1300-ig nyitunk az ebéd után haza
távozó gyermekek részére. Kérjük, hogy az itt biztosított időszakot tartsák
tiszteletben a gyermekek napirendjének kiegyensúlyozott biztosítása érdekében.
A két időpont között kérjük, csöngessenek, távozáskor kérjék egy dolgozó segítségét
az ajtó bezárásához.
11.5. Óvó-, védő szabályok
Az óvodába járó minden gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak és a pedagógiai
munkát közvetlen segítő munkatársnak feladatát képezi az idevonatkozó szabályok
betartása.
11.6. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok:
Az óvoda bejáratának napközbeni zárásának rendje a bejárati kapun, és a faliújságon
mindenki számára jól látható helyen olvasható. A vezető szabályozza az óvoda
épületében való tartózkodását, amely előírás a szervezeti és működési szabályzatban
található meg. A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: a
vezető megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével
kapcsolatos, illetve azzal összefüggő tájékoztatók kerülhetnek ki az óvoda
hirdetőtáblájára.
Megbotránkoztató viselkedés esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a helytelenül
viselkedő személyt az óvoda elhagyására.
Kérjük a kedves szülőket, hogy tartsák szem előtt az értékek behozatalának
felelősségét. Az óvodába behozott, nagy értékű tárgyakért (fülbevaló,
nyaklánc, gyűrű, stb.) nem vállalunk felelősséget.
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Gyermek egyedül nem jöhet óvodába, a szülő kötelessége a gyermek átadása
a pedagógusnak.
A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet. Ha a szülő gyermekét az
óvónőtől átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel felel annak testi
épségéért.
Óvodán kívül szervezett séták, kirándulások csak abban az esetben
szervezhetők, ha ahhoz a szülő aláírásával hozzájárult.
A gyermekekkel a pedagógusok a különböző tevékenységek megkezdése előtt
(udvarra menetel, séták, kirándulások, csoportszobai-, és tornatermi
foglalkozások, ill. az óvoda egyéb helyiségeiben történő foglalkozások)
életkoruknak megfelelően kötelesek ismertetni a baleseteket megelőző
szabályokat.
Az óvodában tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és
testi épségük védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani, a keletkező
balesetek felelősségét vállalni.
Amennyiben a gyermekcsoportnak óvodán kívüli programja van, úgy minden
10 gyermek mellé egy felnőtt kísérőt biztosítunk külön bérelt jármű esetén.
Tömegközlekedés esetében 8 gyermekenként 1 felnőtt kísérő szükséges. A
programokon szülők csak előzetes egyeztetést követően vehetnek részt,
természetesen az ide vonatkozó szabályok betartásával. Ha a csoport az
intézményt séta, piaclátogatás, vagy egyéb program címén elhagyja, akkor
írásos feljegyzést kell írnia helyről, időpontról, a kísérő személyekről az erre
rendszeresített intézményi nyomtatványon!
Önköltséges szolgáltatások esetén a gyermek felügyeletét a szolgáltatást
végző személy látja el, a rábízott gyermekek testi épségének megóvásáért is ő
felel.

11.7. Az óvoda épületének hasznosítása egyéb célokra:
A fenntartó engedélye alapján, az alapító okiratban megfelelő szabályozás és a
feltételek kialakításával történhet, lehetőség van az épület egyes helyiségeinek
hasznosítására (például tornaterem). Fontos és betartandó előírás, hogy az intézmény
területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet,
továbbá amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység nem
folytatható.
Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység csak engedéllyel folytatható.
12.

SZÜLŐK, PEDAGÓGUSOK FELADATAI A BALESETEK MEGELŐZÉSE
ÉRDEKÉBEN
A pedagógus teendője baleset-megelőzéssel összefüggésben:



A gyermekcsoporttal év kezdetkor és azt követően is rendszeresen ismerteti a
baleset-megelőzéssel kapcsolatos szabályokat, és gyakoroltatja a követendő
viselkedésformákat.
Gyermekek az óvodai csoportszobában, és az udvaron csak pedagógus
felügyelettel tartózkodhatnak.
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Ha olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában,
amely megrongálódott vagy balesetveszélyes, azonnal jelzi a vezetőnek,
távolléte esetén a helyettesnek.
Úgy szervezi a csoport környezetét, napirendjét, és biztosít eszközöket a
gyermekek részére, hogy a baleseti forrásokat minimalizálja, és azt
folyamatosan figyelemmel kíséri.
Külső programokon is betartja a baleset-megelőzési szabályokat.

A pedagógus teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyerek esetén:
A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg
kell szerveznie. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs
esetén orvosi ellátásról kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása). Ezzel
egyidejűleg a szülőt minden esetben értesíteni kell! Fertőző betegség (rubeóla,
bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége
van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ és a gyermekorvos felé, és
fertőtlenítő takarítást végez.
A szülő teendője baleset-megelőzéssel összefüggésben:









A szülő gyermekét átöltözés után személyesen az óvodapedagógusnak adja át.
A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a bejárattól sem.
Délutáni udvari élet esetén a szülő a pedagógustól vegye át gyermekét, és
köszönés után távozzanak.
A szülők, gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri
tevékenységre a balesetek megelőzése érdekében ne használják.
Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az
óvodában, amely megrongálódott vagy balesetveszélyes, kérjük, azonnal
jelezze az óvodapedagógusnak, vagy a vezetőnek.
Kérjük, hogy a szülők munkahelyi-, és lakáscímüket, valamint
telefonszámukat (annak megváltozását) jelezzék az óvónőknek. Fontos,
hogy az esetleges baleset, vagy betegség esetén azonnal értesíteni tudjuk
Önöket.
Óvodai családi rendezvényeken, kizárólag szülői felügyelettel vehetnek
részt a gyermekek. A programok ideje alatt a testi épségékükért a szülő
felel.

13. GYERMEK-, ÉS CSALÁDVÉDELMI INTÉZMÉNYEK
A gyermeki jogok érvényre jutása érdekében óvodánkban gyermekvédelmi felelős
tevékenykedik. Az óvoda gyermekvédelmi felelősének elérhetősége az óvoda
hirdetőtábláján található. A gyermekvédelmi felelős feladata a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése érdekében együttműködni a
vezetővel, a gyermekek családjával, a gyermekjóléti szolgálatokkal, ill. egyéb
gyermekvédelmi szervezetekkel. Intézkedéseket javasolhat az óvodavezetés felé,
melyek lehetnek pl. családlátogatás, jegyző értesítése. (a gyermekvédelemről, bővebb
leírás a Pedagógiai Programunkban.)
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13.1. Gyermekvédelmi munkánkat segítő intézmények

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi Tagintézmény
címe: 1196. Bp., Esze Tamás u. 67.


Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum
címe: 1193. Bp. Táncsics Mihály u. 7.



XIX. kerületi Kormányhivatal - Gyámügyosztály
címe: 1195. Bp., Városház tér 18.



Bp. Főváros XIX. k. Önkormányzat – Szociális és Humánszolgáltatási
Iroda
címe: 1192. Bp. Ady Endre u. 7.

14. ALAPÍTVÁNYI MŰKÖDÉS
Óvodánkban a „Gyermeksziget a Bóbitákért” Alapítvány működik.
Számlaszáma: 18255360-1-43
KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN MÓDJUKBAN ÁLL TÁMOGASSÁK AZ ÓVODÁT
ADÓJUK EGY SZÁZALÉKÁVAL!
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15. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
15.1. A Házirend elkészítésének, módosításának rendje




Az óvoda vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el.
A Házirend elfogadásakor, ill. módosításakor az óvoda Szülői Szervezet
egyetértési jogot gyakorol.
A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, amennyiben az
többletköltséget ró a fenntartóra.

15.2. A Házirend érvényesülésének rendje


Az óvoda vezetője és helyettese az intézményi munkaterv szerint
folyamatosan ellenőrzi a házirend betartását.

15.3. A Házirend hatálya
A Házirend hatálya, hatálybalépése, érvényessége:
1. Személyi:
Kiterjed az óvodát igénybe vevő minden kisgyermekre és az őt nevelő
szülőre, pedagógusra, alkalmazottra, továbbá az óvodával kapcsolatban levő
minden partnerre.
2. Időbeli:
A gyermek, testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről történő
gondoskodás, az intézménybe történő belépéstől, az intézmény jogszerű
elhagyásáig terjedő időben történik.
A Házirend a legitimációs záradékban lefolytatott eljárás után, a kihirdetés
napján lép életbe és visszavonásig érvényes. Ezzel egy időben hatályát veszti
a 1./2019 határozatszámon jóváhagyott szabályozás.
3. Területi:
A nevelési, program részeként, az óvoda épületében, udvarán és az óvodán
kívül tartott foglalkozások, programok helyszínére is.
15.4.

A Házirend felülvizsgálata
A Házirend felülvizsgálatára minden nevelési évzáró értekezletén sor
kerül. A Házirend módosítása csak a nevelőtestület, a Szülői Szervezet
egyetértésével lehetséges. A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a
vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik
útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.
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15.5. A Házirend módosítási eljárásának szabályai
 Az óvoda vezetője a nevelőtestület javaslatait, és a szülők véleményét
figyelembe véve elkészíti a módosított Házirendet.
 Megkéri a Szülői Szervezet egyetértését.
 A Nevelőtestület elé terjeszti elfogadásra.
15.6. A Házirend nyilvánosságra hozatalának formája, módja
Az óvoda házirendje megtalálható az óvoda honlapján www.zoldsziget.kispest.hu
továbbá az épület előterében elhelyezett információs táblán.
Az újonnan beiratkozott kisgyermekek szülei számára az első szülői értekezleten az
óvodavezető ismerteti a házirendet, valamint mindenkinek személyesen át is adja (az
átvételt a szülő aláírásával igazolja).
Kivéve, ha a szülő írásban nyilatkozik az elektronikus úton történő kézbesítés
igényéről. Az adatkezelésre jogosult személyek adott év augusztus 31-ig megküldik.
Amennyiben a szülő 3 napon belül nem küld az átvételről visszajelzést, akkor
számára nyomtatott formában kell kiadni a dokumentumot, a személyes átvétel
eljárásának megfelelően.
Az óvodapedagógusok az év első Szülői értekezletén ismertetik a szülőkkel.
15.7. A megismerhetőség folyamatos biztosítása





Az óvoda főfaliújságján kifüggesztve megtalálható.
Az óvoda honlapján www.zoldsziget.kispest.hu megtekinthető és
letölthető. Csoportok zárt facebook oldalára feltöltve.
Az óvoda vezetője, és helyettese előre egyeztetett időpontban
tájékoztatást ad a Házirendben megfogalmazottakról.
Minden új jogviszonnyal rendelkező szülőnek elektronikus úton megküldve
(olvasási visszagazolás irattárazása)

Kedves Szülők!
Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és
a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, a közös
együttműködésre!

Budapest, 2020.08.31.
Ph.

........................................................
Óvodavezető aláírása
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16. FÜGGELÉK
1. számú
NYILATKOZAT

Alulírott……………………………(szülő) kijelentem,hogy ………….……………….(nevű)
gyermekem (………………………………an.; ………………sz.idő) első alkalommal veszi
igénybe az óvodai nevelést.

Budapest, 20…………………………………………………

………………………………………………
szülő aláírása
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2. számú

Igazolás (3 napnál nem hosszabb ideig tartó) óvodából való távolmaradáshoz - minta

Kispesti Bóbita Óvoda
1193. Budapest, Csokonai u. 5.
TÁRGY:
Igazolás óvodából való távolmaradásról

Alulírott …………………………………….. (lakcím:………………………..
szám alatti lakos), …………………………………nevű gyermek szülője/
gondviselője/ törvényes képviselője igazolom, hogy gyermekem
…………………………………… időszak alatt az óvodától távol maradt.
Indoklás:
- utazás
- családlátogatás-nagyszülők
- egyéb – pl.: testvér születése,

Dátum

……………………………………….
Szülő aláírása
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3. számú

KÉRELEM
(3 napnál hosszabb ideig tartó) óvodából való távolmaradáshoz

Alulírott……………………………………(lakcím:………………………………………….
), ………………………………… nevű

gyermek szülője/gondviselője kérem az

óvodavezető engedélyét, gyermekem …………………-tól………………… - ig, óvodából
való távol maradásához.
Indoklás:
-

utazás

-

családlátogatás-nagyszülők

-

egyéb:…………………………………………………………………………………
…

Dátum: ………………………………….

……………………………………….
Szülő aláírása
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4. számú
Szülői nyilatkozat
Név:
Születési idő:
Anya neve:
Lakcím:
Gyermekem a megelőző 3 hétben ismerten fertőző betegséggel nem találkozott.
Jelenleg nem észlelhetők rajta a következő tünetek:
Láz, hőemelkedés, torokfájás, köhögés; hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb
súlyos bőrelváltozás, bőrgennyesedés; váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás. A
gyermek élősködőktől mentes.
Dátum:
Törvényes képviselő
neve:
lakcíme:
elérhetősége:
aláírása:

41

Kispesti Bóbita Óvoda

Házirend 2020

5. számú
óvoda példánya
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Szülő!
Tájékoztatom, hogy ……………………………………………….. nevű gyermekén a
következő betegségre utaló jeleket tapasztaltuk:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Lázas állapot esetén a szülő a lázcsillapítást kérte/ nem kérte (a megfelelő rész aláhúzandó)
Hivatkozva a Kispesti Bóbita Óvoda, Nevelőtestülete által ……………………… -én,
elfogadott Házirendjének a – Gyermekekre vonatkozó védő, óvintézkedések – fejezetének az
5.11, „Távolmaradás bejelentése, igazolása” című pontjára hivatkozva tájékoztatom, hogy
mivel gyermekét betegségre utaló jelekkel adtuk haza, a közösségbe való visszaérkezésekor,
dátummal ellátott orvosi igazolás szükséges.
Kelt:
……………………………………………….
Óvodapedagógus
Átvettem:
…………………………………………
Szülő/gondviselő/akinek aznap a gyermek kiadásra került
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szülő példánya
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Szülő!
Tájékoztatom, hogy ……………………………………………….. nevű gyermekén a
következő betegségre utaló jeleket tapasztaltuk:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Lázas állapot esetén a szülő a lázcsillapítást kérte/ nem kérte (a megfelelő rész aláhúzandó)
Hivatkozva a Kispesti Bóbita Óvoda, Nevelőtestülete által …………………………..-én
elfogadott Házirendjének a –Gyermekekre vonatkozó védő, óvintézkedések – fejezetének az
5.11, „Távolmaradás bejelentése, igazolása” című pontjára hivatkozva tájékoztatom, hogy
mivel gyermekét betegségre utaló jelekkel adtuk haza, a közösségbe való visszaérkezésekor,
dátummal ellátott orvosi igazolás szükséges.
Kelt:
……………………………………………….
Óvodapedagógus
Átvettem:
…………………………………………
Szülő/gondviselő/akinek aznap a gyermek kiadásra került
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Legitimációs záradék
Készítette: Benkőné Sipos Erika, óvodavezető
Dátum: Bp. 2020.08.31.
........................................................
Óvodavezető aláírása
Egyetértést gyakorlók és véleményt nyilvánítók nevében:
2020. 1. sz. nevelőtestületi határozat
A Kispesti Bóbita Óvoda nevelőtestülete az intézmény Házirendjét a jegyzőkönyvben
szereplő módosításokkal, a szülők véleményének és javaslatának meghallgatásával
együtt elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért, megvalósítását magára nézve a magas
elvárások szintjén kötelezőnek érzi.
Dátum: Bp., 2020.08.31.
Ph.
…………………………………………...
A nevelőtestület képviselőjének aláírása
Dátum: Bp., 2020.08.31.
……………………………………………
Szülői szervezet képviselőjének aláírása

Dátum: Bp., 2020.08.31.
……………………………………………
Alkalmazotti közösség képviselőjének aláírása
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Jegyzőkönyv
Időpontja: 2020.08.31. 13 óra
Helyszín: Kispesti Bóbita Óvoda nevelőtestületi szobája
Esemény: Nevelés nélküli munkanap
Téma: Házirend módosítása, és elfogadása
Jegyzőkönyvvezető: Bauerné Turai Eszter
Jegyzőkönyv hitelesítő: Czaltik Ilona
Jelen vannak:
 Balogh Georgina
 Bauerné Turai Eszter
 Benkőné Sipos Erika - óvodavezető
 Birszán Zsoltné
 Czaltik Ilona
 Csizi-Ferencz Szidónia
 Kiss Zoltánné
 Kóber György
 Leiner Tünde
 Mácsik Zoltánné
 Molnárné Sági Andrea
 Nagy Andrea
 Polgár Márta
 Véghné Major Gyöngyi

Igazoltan távollévők: --------------------Benkőn Sipos Erika:
Az előzetes véleményezés kapcsán, mely a szülői szervezet a javasolt módosításokat
elfogadta. Egyéb módosítási javaslattal nem élt.
A Házirend teljes szövegének közös elemzése következik:
Kérdésem, hogy van-e még változtatásra észrevétel, illetve az említettek megfogalmazása
tartalmilag megfelelő-e?
Nagy Andrea
Az uzsonna kiadásának feltételei maradnak, csak a járványhelyzetben változtatunk rajta?
Benkőné Sipos Erika:
A járványhelyzetre tekintettel most nem tudjuk a hagyományos módon biztosítani.
Kóber György:
Módosítási javaslatom (11.1) szülői értekezletre ne hozzanak magukkal a szülők gyermeket.
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Benkőné Sipos Erika:
Egyetértek, és látom, hogy a pedagógusok többsége szintén támogatja ezt.
Mivel az orvosi igazolások rendje változott, javaslom a 4. sz. függelék, első orvosi igazolás
óvodába nyomtatvány megszüntetését.
Van- még javaslat? Nincs.
Megállapítom, hogy a testület szavazat és határozathozatal képes.
Kérem, a nevelőtestületet, hogy a Házirend módosításának elfogadását kézfeltartással jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 100%-os igen szavazattal a Házirendet elfogadta.

Határozat:
2020. 6 sz. határozat
Az óvoda nevelőtestülete a Házirendet 2020.09.31. napján tartott határozatképes
nevelőtestületi ülésén át nem ruházható jogkörében 100 %-os igenlő szavazattal 2020. 6.
határozatszámon elfogadta, és annak betartását magára nézve kötelezőnek tartja.
Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.
Budapest, 2020.08.31.

…………………………..
jegyzőkönyvvezető

P.H.
…………………………….
Óvodavezető
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Nevelőtestületi elfogadást igazoló jelenléti ív
Név

Aláírás

Benkőné Sipos Erika
Birszán Zsoltné
Czaltik Ilona
Csizi-Ferencz Szidónia
Kóber György
Leiner Tünde
Mácsik Zoltánné
Molnárné Sági Andrea
Nagy Andrea
Polgár Márta

Véleményt nyilvánító jogkörben és a megismerést igazoló jelenléti ív
Név

Aláírás

Balogh Georgina
Bauerné Turai Eszter
Botos István
Jeneiné Lászki Ildikó
Kiss Zoltánné
Németh Istvánné
Szűrszabó Péterné
Véghné Major Gyöngyi
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Hatályban tartó időszak alatt belépő dolgozó megismeréséi nyilatkozata
Név

Dátum

Aláírás
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