
Házirend 

5-ös számú óvoda – Mindszent 
 

Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával 

kiegészíti az óvodás korú gyermek családban történő nevelését. 

Óvodai nevelésünk célja gyermekeink harmonikus, sokoldalú fejlesztése az 

egyéni fejlettségi szintnek, valamint az eltérő fejlődési ütemnek a figyelembe 

vételével. Óvodánkban építünk sokéves hagyományainkra, a szülői és partneri 

igényekre, olyan célokat tűzünk magunk elé, amelyek támaszkodnak a családi 

nevelésre, tiszteli a gyermekeket és jogaikat, teret enged alapvető igényüknek, a 

játéknak a kielégítésére. Munkánk során arra törekszünk, hogy a családi nevelést 

kiegészítve, irányított neveléssel, maradandó emberi értékeket alapozzunk. 

Ahhoz, hogy gyermekeink nyugalmát, biztonságát, fejlődését az óvoda megfelelő 

módon biztosítani tudja, kérjük Önöket, hogy az alábbiakban részletezett 

Házirendünket figyelmesen olvassák el. Az óvoda zavartalan működése és a 

gyermekek hatékonyabb nevelése érdekében legyenek partnereink. Betartása – 

felelősségre vonás terhe mellett – mindenki számára kötelező. 

Bevezetés 
 
A Házirend hatálya kiterjed  
 

 Az óvoda minden óvodapedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, 

 Az intézménybe járó gyermekre és szüleikre, 

 Az óvoda területén tartózkodókra. 

 Az óvodai élet zavartalansága érdekében a házirendet minden szülőnek és 

valamennyi 

 dolgozónak kötelessége betartani és betartatni. 

 
A Házirend célja 

 
 A különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok és  

kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, és az  

óvoda működésének belső szabályozása.  

 A házirendben előírtakat az óvoda egész területén, az óvodába 

való belépéstől az óvoda 

elhagyásáig terjedő időben, valamint az óvodán kívül tartott 

programok ideje alatt be kell tartani.  

  



Általános információk az óvodáról 
 

Az óvoda neve, címe és telefonszáma 
 

Nagy István Általános Iskola Mindszent 115. szám 

Telefon: 0266-371709 

Igazgató: 

 Kánya László 

Elérhetősége: 0742083013 

Óvodapedagógusok: 

Csomós Katalin 

Elérhetősége: 0742-504386 

Gál Malvina 

Elérhetősége: 0726-713418 

Kisegítő személyzet, takarító: 

Janos Beata 

Elérhetősége: 0747355703 

Az óvodai élet rendje 
 

Az óvoda nyitva tartásával kapcsolatos információk 
 

Az oktatási év: 2014. szeptember 15. – 2015. június 19. 

A hivatalos ünnepek és vakációk időtartama alatt az óvoda zárva. 

Vakációk:  

 2016. október 31 – november 6 

 2016. december 24. – 2017. január 8. 

 2015. február 6–12. 

 2015. április 15 - 30 .  

  

Az óvoda nyitva tartása: hétfő – péntek  

 

A napirend 
 

A napirend biztosítja a gyermek gazdag, változatos tevékenységét és az aktív pihenés 

életkornak és egyéni szükségletének megfelelő biztosítását. 

Az óvoda a részletes napirendet az óvodapedagógusok a szülői értekezleteken ismertetik. 

 

Főbb tevékenységek ideje a napirendben: 

 

  

Időpont Tevékenységek 
Személyes fejlődést célzó 

tevékenységek 

8.00–9.00 
Szabad tevékenységek, 

játékok 
– A gyermekek fogadása 

9.00–11.30  
Tapasztalati területek 

szerinti tevékenységek 

Reggeli találkozás 

Tízorai 

11.30–13.00 
Szabad tevékenységek, 

játékok 
– A gyermekek távozása 



Az óvodába járás szabályai 
 

A gyermek igénybe veheti az óvodát ,  ha: 
• szobatiszta 

• betöltötte a 3. életévét,  

• egészséges és orvosi igazolást hozott.  

A gyerekek érkezésének és távozásának rendje 

Érkezés: 8 óra és 9 óra között 

Távozás: 12 óra és 13 óra között 

A gyermek behozatala és elvitele 

 Az óvodában a napirendet úgy alakítottuk ki, hogy a szülők a gyermeküket 

az óvodai tevékenységek zavarása nélkül bármikor behozhassák, illetve 

hazavihessék. 

 A gyermeket az óvodába érkezésekor a szülő, hozzátartozó minden esetben 

személyesen adja át az óvodapedagógusnak. Kérjük, hogy a 

nagycsoportosok esetében se forduljon elő, hogy a gyermek  

 egyedül érkezzen az épületbe. Csak azért a gyermekért vállalunk 

felelősséget, akit személyesen átvett az óvodapedagógus.  

 A szülőkön kívül a gyermeket hazaviheti nagyszülő, szomszéd és olyan 

hozzátartozó, akit a szülő írásban megbízott, és jelezte az 

óvodapedagógusnak. Mindenkor jelezzék az elvitelt a csoportos, illetve az 

ügyeletes óvodapedagógusnak.  

 Elvált vagy válófélben lévő szülők esetében írásban kérjük, hogy mikor és 

ki viheti el a gyermeket.  

 Kiskorú testvér (14 év alatti), hozzátartozó, csak a szülő írásbeli engedélye 

alapján viheti el.  

 

 Gyermekek ruházata az óvodában:  

 jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az időjárás változásait 

 szükséges az esetleges átöltözéshez tartalék ruha 

 ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő 

 legyen az óvodásnak váltócipője (a papucs balesetveszélyes, használata tilos!)  

 kérjük a ruhadarabokat, de különösen a cipőket megkülönböztető jelzéssel ellátni az 

esetleges cserék elkerülése végett 

 a szűkös tárolási lehetőségek miatt, csak a legszükségesebb ruhaneműket tudjuk 

elhelyezni 

 kérjük, vigyázzanak egymás személyes tárgyaira, a gyerekeket is erre neveljük 

 a gyermekeknek az óvodában az ékszerek viselése nem ajánlott – gyűrű, lánc, karkötő, 

lógós fülbevaló –, mert balesetveszélyes, elvesztéséért, rongálódásáért és az ebből 

adódó balesetekért felelősséget nem vállalunk 

 

A gyerekek étkeztetése az óvodában 

 A gyerekek az óvodában napi egyszer étkeznek 10 órakór, otthonról csomagolt 

élelemből.  

 A tízórai tartalmazhat: szendvicset, teát vagy vizet, gyümölcsöt (almát). 

 Édességet és üdítőt tízóraira hozni tilos! 

 Édességet és üdítőt csak születésnapok megünneplésekor fogyaszthatnak. 

  



 

Pedagógiai munka az óvodában 
 

Óvodánkban a tevékenységi formákat úgy szervezzük meg, hogy eleget tudjunk tenni a 

gyermekek nevelésével, ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak, szakmai 

követelményeknek megfelelő színvonalon, a fenntartó és a szülők igényei szerint. A gyermekek 

személyiség jogait minden körülmények között tiszteletben tartjuk. 

Programunkban arra köteleztük magunkat, hogy a népi hagyományok 

értékeit megőrizve a manuális tevékenységek különböző formáival a gyermekek 

képességeit sokoldalúan fejlesszük. Óvodánk gyermekközpontú, ahol az 

óvodapedagógus tekintettel van a gyermekek egyéni eltéréseire. A vegyes  

csoportokban figyelembe vesszük a gyermek mozgásigényét, érdeklődését, építünk 

tevékenységi vágyára. Fontosnak tartjuk a hátrányokkal küzdő gyermekek 

felzárkóztatását.  

Az óvoda küldetése, hogy békés és nyugodt légkörben, egymással toleráns, 

segítőkész és tevékeny gyermekeket neveljünk. Az intézményben olyan felnőttek 

dolgoznak, akik tiszteletben tartják a gyermek személyiségét, elhivatottak és 

szakmailag felkészültek. Minden dolgozó igényes a külső megjelenésére, 

hangnemével példamutató, elfogadja a másságot és mentes az előítéletektől.  

Védő–óvó előírások 
 

Minden gyermeket a szeretet, a védelem és jogainak betartása illeti meg! 

 Kérjük a szülőket, hogy több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg, olyan 

személyekét, akik hazavihetik a gyermeket, a szülők rendkívüli akadályoztatása esetén 

  Érkezéskor kérjük a gyermeket az óvodapedagógusnak, dadának szíveskedjenek átadni. 

Felhívjuk a kedves szülő figyelmét, ha hazamenetelkor átvette gyermekét az 

óvodapedagógustól, a továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a szülőt 

terheli az épületben és az udvaron is. Kérjük, az óvodai szokásokra, viselkedési 

szabályokra legyenek ekkor is tekintettel. 

  A gyermekek érdekében kérjük, a bejárati ajtót és a kertkaput minden esetben 

szíveskedjenek becsukni!  

 Óvodán kívüli foglalkozásokra (élményszerzés, séta, színház, uszoda) a szülők írásos 

engedélyével visszük a gyermekeket. 

  Kérjük, ne hozzanak olyan eszközt az óvodába, mely balesetet okozhat. 

 Kérjük a szülőket, gyermekeik ruházatát ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárgy 

(szúró, vágó, éles eszköz) ne maradjon a zsebükben.  

  Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy 

ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége – a szülők értesítése után – a 

megfelelő szakrendelőbe visszük el őt, orvosi kezeléséről a szülő dönt.  

  Az óvoda udvarának balesetvédelmi szabályait kérjük, tartsák be, ezekről a szülői 

értekezleten értesülnek. 

  Az óvodába behozott tárgyakért – értékhatártól függetlenül – sem anyagi, sem más 

jellegű felelősséget nem vállalunk. 

  Az óvoda területére állatokat nem lehet behozni! 

  Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos! 

  Az óvoda területén ügynöki és reklám tevékenység nem folytatható! 

  



A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályo k 

 Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, 

gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermekek bevétele az 

óvodába a gyermekek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének 

megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a 

gyermek átvételének megtagadása!  

 Az óvodapedagógusnak TILOS otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek 

a nap folyamán! Kivéve allergia, asztma (pipa), epilepsziás, cukorbeteg gyógyszer. 

 Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni szükséges, mivel a további 

megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a 

fertőtlenítésre, tisztaságra. 

 

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy fogadják el egymást, tanuljanak 

meg másokkal érintkezni és együttműködni. Ezeknek a kooperációs és kommunikációs 

képességeknek a kibontakoztatását és fejlesztését fontos feladatunknak tartjuk. A 

konfliktusokat ne erőszakkal, árulkodással oldják meg. Kérjük, hogy ne tegyenek a gyermek 

előtt durva, indulatos megjegyzéseket a mások gyermekére és az óvoda dolgozóira, ne 

bíztassák gyermeküket verekedésre. 

A környezeti nevelés óvodánkban megtervezett pedagógiai folyamat, amely átfogja a 

gyermek érzelmi viszonyulását a környezetéhez. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve 

arra neveljük őket, hogy védjék a környezetüket, ne szemeteljenek, szeressék a növényeket és 

az állatokat. Ennek érdekében kérjük az önök példamutatását. 

Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, tájékozott és stabil iskolássá váljanak óvodásaink, 

elengedhetetlen az őszinte és bizalmas, egymást tisztelő kapcsolat az óvoda dolgozói és a 

szülők között. 

Óvodásainkat a felnőttek és csoporttársaik iránti tiszteletre, a másság elfogadására, 

őszinteségre, konfliktusok kezelésére, toleranciára neveljük. 

Kérjük a kedves szülőket, hogy nevelőmunkánk és együttműködésünk sikeressége 

érdekében ezeket az alapelveket otthon is erősítsék gyermekeikben. 

A szülők részére megteremtjük a lehetőséget, hogy az óvodai munkánkban betekintést 

nyerjenek, az ünnepeinken és egyéb alkalmakkor jelen legyenek, és ötleteikkel segítsék a közös 

gondolkodást. Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük a családok értékrendjét, a tradícióit, mert 

az otthonról hozott minta meghatározza nevelőmunkánk hatékonyságát. Szükség van az 

őszinteségre, nyitottságra. 

 

A kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei  

  szülői értekezletek 

 családi beszélgetések (az óvodában és a családlátogatás alkalmával) 

 játszó délelőtt, délután 

  nyíltnapok 

  közös rendezvények 

  fogadóórák : kedden és szerdán 12-13 óráig 

  



Kérjük a kedves szülőket, hogy az óvodapedagógust az óvodásokkal való foglalkozása 

közben ne vonják el a csoporttól, mert az zavarja a nevelés-oktatás folyamatát. 

A beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban – az óvodai élet zavartalan szervezése 

érdekében – kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, szülők. A tagintézmények több alkalommal 

szerveznek a családokkal közös eseményeket, melyre minden kedves vendéget szeretettel 

várunk. 

 

A gyermekek jogai és kötelességei 
 

 A gyermekeket egészséges és biztonságos környezetben neveljük. A 

napirendünk rugalmas, alkalmazkodik a gyermekek életkorához. A 

fejlődésükhöz szükséges biológiai és pszichológiai feltételeket 

megteremtjük. 

 A gyermek emberi méltóságát és személyiségét tiszteletben tartjuk. Lelki és 

fizikai erőszak, hátrányos megkülönböztetés sem közvetve, sem közvetlenül 

nem érheti. 

 Érdeklődésének és képességének megfelelő nevelésben részesítjük.  

 Az óvoda gyermekközpontú, figyelembe veszi a gyermek mozgásigényét, 

önállósulási törekvését, egyéni fejlődési ütemét.  

 A gyermek nem veszélyeztetheti saját, illetve társai és az óvoda 

alkalmazottainak egészségét, testi épségét. (nem haraphat, rugdoshat stb.)  

 A gyermek az óvoda berendezéseit, eszközeit  rendeltetésszerűen 

használhatja, de nem rongálhatja.  

 

A szülők jogai és kötelességei 
 

 A szülő joga, hogy gyermeke adottságainak, képességeinek megfelelően 

óvodát válasszon. 

 A szülő joga, hogy megismerje az óvoda nevelési programját, valamint a 

szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét. A benne foglaltakról 

szülői értekezleten tájékoztatást adunk.  

 Joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes 

tájékoztatást, a gyermek neveléséhez segítséget és tanácsot kapjon.  

 Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. 

 Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről. 

 Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal. 

 Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését. 

 Tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, 

tiszteletet tanúsítson irántuk. 

 Egyetlen szülő sem vonhat felelősségre más szülőt, más gyermeket az óvoda területén. 

Probléma esetén kérje a csoportvezető óvodapedagógus, segítségét, közreműködését. 

 Az óvoda területén történt, szándékos károkozás esetén a szülő anyagi felelősséggel 

tartozik. 

 

A házirendben foglaltak megtartása mindenkire nézve kötelező, kérnénk szépen a 

szabályok megismerését és betartását. 

 


