HAJDÚSZOVÁTI ÓVODA
4212 Hajdúszovát, HŐSÖK TERE 8.

HÁZIRENDJE
2013.

Készítette: Vassné Balogh Mária óvodavezető
Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 01.

A Házirend jogszabályi háttere
•

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

•

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

•

1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról

•

2003. évi CXXD tv. Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről.

A házirend hatálya
A házirend a kihirdetés napján lép hatályba, 2013. szeptember 1-én, amikor elhelyezésre kerül
az SZMSZ-ben az intézményi dokumentumok nyilvánosságáról szóló részben meghatározott
helyen. Ezzel egyidejűleg az SZMSZ is hatályba lép.
A házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi óvodás kisgyermekére és szüleikre,
továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára.
Az intézmény:
-

neve: Hajdúszováti Óvoda

-

OM azonosító: 030983

-

székhelye: 4212 Hajdúszovát, Hősök-tere 8. Tel.: 559 – 213.

-

telephelyei: - Széchenyi u. 4. Sz. alatti óvodai egység, Tel.: 700 - 618

-

- Csokonai u. 2/a. alatti óvodai egység, Tel.: 559 – 225
felügyeleti szerve: Hajdúszovát községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
Hajdúszovát, Hősök-tere 1.

1. Az óvoda nyitva tartása
Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik.
Az óvoda napi nyitvatartási ideje 12 óra 6 00 órától – 18 00- óráig.
Az intézmény hivatalos nyitva tartása: 7 00 órától – 17 00 óráig tart.
Minden tanév elején szülői igény felmérése a nyitva tartást illetően.
Munkába járás miatti igény esetén az óvodai nevelés kezdése 6 30
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Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban
meghatározottak szerint szervezi.
A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének
megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik.
A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll:
1. Szervezett tanulási időszak: szeptember 1.-től május 31.-ig
2. Nyári időszak: június 1.-től augusztus 31.-ig
Az óvoda épületeinek üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt
szünetel. Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás.
A nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, hirdetmény formájában (faliújság)
tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges hitelesíteni.
Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év
közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság
jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. A nyári időszakban is, alacsony létszám
esetén összevont csoporttal működhet az óvoda.
Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje
A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelésiévente öt munkanap erejéig,
nevelés nélküli munkanapokat szervezhet, melyeken az arra igényt tartók számára ügyeleti
ellátást

biztosítunk.

A

nevelés

nélküli

munkanapokat

a

nevelőtestület

szakmai

továbbképzésére, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési
feladatok ellátására használjuk fel.
A nevelés nélküli napok időpontjáról a szülők legkésőbb hét nappal előbb, az esetek
többségében már az étkezési térítési díj befizetésének időpontjában, vagy hirdetmény
formájában (faliújság) értesítést napnak.
Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti
vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.
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2. Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a jelentkezés előtt
nyilvánosságra hozzuk. A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével
történik. A jelentkezési időpont előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére.
Intézményünk a körzetünkbe tartozó gyermekek felvételét biztosítja. Ha létszámkeretünk
engedi más körzetből is veszünk fel gyermeket.
Az óvodai felvételnél előnybe részesítjük a HHH gyermekeket, biztosítva ezzel az
Esélyegyenlőséget.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)
2. a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
3. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
4. a gyermek társadalombiztosítási azonosító számát (TAJ)
Az intézmény vezetője a gyermek felvételéről és az elutasításáról a szülőt 15 munkanapon
belül írásban értesíti.
Az óvodába történő felvétel a beiratkozással, válik érvényessé.
Más óvodából történő átjelentkezés esetén a korábbi óvodából a gyermek egészségügyi
törzslapját, fejlődési lapját/naplóját, és az óvoda igazolását szükséges csatolni az óvodánkba
történő beiratkozáskor.
Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget.
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Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetben hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely.
Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába
járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.
A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor:
1. a felvételhez szükséges kort betöltötte és szobatiszta.
2. teljesen egészséges
3. az étkezési térítési díjat előre megrendelte és befizette.
Kötelező az óvodai ellátás igénybevétele:

1. 2013. december 31- iga gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

2. 2014. szeptember 1- től a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján
(ebben az esetben a gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy
gyermeke melyik óvodába távozik),
1. ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő
kimaradására,
2. az étkezési térítési díj felszólításra történő befizetésének elmulasztása esetén,
3. ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
4. Megszűnik az óvodai elhelyezés – a közoktatási törvény 74. § (3) bekezdésében
foglaltak kivételével –, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van
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távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban
figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.

3. A távolmaradás igazolása
Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek
bejelenteni.
1. Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.
2. Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi
gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek
szüleit.
3. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt,
orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt
bekövetkezett távollét pontos időszakát is.
4. Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A
mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
•

a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az
óvodába,

•

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

•

a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.

4. Az igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása
1. Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.
2. Ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben tíz
napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatés hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a
gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti
szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával
haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására
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figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást
kiváltó helyzet megszüntetésével, továbbá a gyermek érdekeit, szolgáló feladatokat.
3. Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,
•

a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában
kell tartózkodnia,

•

az óvoda vezetője

•

az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás
következményeiről,

•

a kifizetés esedékességét megelőzően – a jegyző által meghatározott
időpontban – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről
a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, hogy a
január–június, illetve a július–december időszakokban a mulasztott napok
száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát,
illetve arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket,

•

értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.

5. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje
A gyermekeknek a nyitás kezdetétől folyamatosan, de lehetőség szerint a csoportok heti és
napirendjének zavartalansága, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében 8
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-

óráig célszerű beérkezniük saját csoportjaikba.
A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az
óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása
mellett teszik:
1. Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az
óvodapedagógusnak, távozáskor pedig szintén az óvodapedagógustól kérjék ki.
2. Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki
sem.
3. Az óvoda főbejárata a gyermekek biztonsága érdekében biztonsági zárral van ellátva.
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4. A gyermeket az óvodából a szülő, illetve csak az általa megbízott személyek kérhetik
ki. A megbízásról a szülő, illetve az általa megbízott személy köteles az óvónőket
értesíteni.
5. A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket
testvérrel vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell
átadni az óvónőnek.
6. Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint
köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét
szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni.
7. Amennyiben a család önhibáján kívül nem tud a gyermek hazaviteléről a zárás idejéig
gondoskodni, az óvónő köteles a gyermeket a szülőknek, illetékes hozzátartozóknak
átadni.
8. Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában.

6. Gyermekek az óvodában
A gyermek joga hogy…
1. az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét
pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség
biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
2. személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai
és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani.
3. személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda
tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak
érvényesítésében.
4. képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön.
5. adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve
6. az óvoda vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon.
7. rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön
8. a gyermek joga a 2003. évi CXX. Tv értelmében integrált nevelésben – oktatásban
részesüljön, részt vegyen az óvodai fejlesztő programban. (IPR)
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A gyermekek kötelessége
1. az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelezettség kezdetéről
•

az óvoda vezetője,

•

ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői
bizottság,

•

az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi
vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

2. óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
3. a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,
4. elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát, védő ismereteket, továbbá
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak,
ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy
balesetet észlelt,
5. hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét
6. megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt
játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit.
7. hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa.
8. részt vegyen az óvodai integrációs programban. (IPR)

A szülő jogai:
1. A szülőt megilleti a nevelési oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.
2. Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, SZMSZ-ét.
3. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon a gyermeke fejlődéséről, a fejlesztés
további feladatairól. (minden gyermek, kiemelten a HHH gyermekek).
4. Joga, hogy részt vegyen a szülői munkaközösség munkájában.
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A szülő kötelességei:
1. Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő
foglalkozásra való részvételét.
2. Megtegyen minden tőle elvárhatót, gyermeke fejlődéséért.
3. Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével, foglalkozó óvodapedagógusokkal.
4. Maximálisan működjön együtt az óvodapedagógussal az óvodai fejlesztő program
megvalósításával. Aláírásával igazolja, hogy gyermeke fejlődéséről, előmeneteléről
tájékoztatást kapott. (minden gyermek, kiemelten a HHH)

7. A gyermekekre vonatkozó védő – óvó intézkedések
melyeket a gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk:
Gyermekeinkkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az
óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások és egyéb programok,
új gyermek érkezését követően, udvarra menetel előtt, stb.) életkoruknak és fejlettségi
szintjüknek megfelelően ismertetjük, melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban
dokumentáljuk. Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartatására.

A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:
1. étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel
2. étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás
3. kéztörölköző használata
4. a WC rendeltetésszerű használata
5. étkezéseknél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása
6. az étkezéshez felszolgált ivóvíz fogyasztása
7. ebéd utáni ágyon pihenés, alvás
8. friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel
9. a csoportszobába váltócipőben léphet be
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A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:
1. a helyiségek és az udvar rendjének betartása
2. a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata
3. az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be
4. alvásidőben csak az óvónő által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál
5. a csoportszobából csak engedéllyel a szülő vagy a dajka felügyelete mellett léphet az
engedélyezett helyiségbe
6. az udvaron, tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat
7. az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az
óvónőnek, s csak akkor, ha az óvó a bejelentést tudomásul vette
8. társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort,
fenyegetést nem alkalmazhat
Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani.
1. Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak!
2. A gyermekek óvodába lépésekor – a jelentkezés során – a szülőnek tájékoztatást kell
adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett
óvodapedagógus

tudomására,

élhetünk

az

orvosi,

pszichológusi

kivizsgálás

indítványozásával.
3. Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított
legrövidebb időn belül haza kell vinnie.
4. A gyermekek részére gyógyszer csak tartós betegség esetén, orvosi javaslat alapján
adható be az óvodában.
5. Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és
óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az
óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
6. Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult
gyermeket.
7. Fertőző gyermekbetegség esetén, az óvodát azonnal értesíteni kell a további
megbetegedések elkerülése érdekében szükséges preventív intézkedések miatt
(Fokozott elővigyázatosság, fertőtlenítés, védőoltás miatt).
8. Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések
alapján – jár el.
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8. A gyermekek felszerelései és eszközei
Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik.
Az eredményes nevelő/ fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések
szükségesek:
1. Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító
lábbeli).
2. Testnevelés foglalkozáshoz kényelmes ruha (rövidnadrág, póló, kislányoknak lehet
dressz, tornacipő).
3. Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha.
4. A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért biztonságérzetük
fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és
cipőiket.
5. Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, vagy egyéb
más ruházat szükségességéről a szülőket időben tájékoztatjuk.
6. Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát lehetőség szerint kérjük
mellőzni. Amennyiben erre sor kerül, fontosnak tartjuk és kérjük bejelenteni, vagy
átadni a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak.
7. Kedvenc játékeszköz bemutatásra behozható, de ha a játékba is bevonják, akkor az
óvodai játékeszközökhöz hasonlóan kezelendők (mindenki játszhat vele a nap
folyamán), megrongálódásuk esetén azonban az óvoda kárfelelősséget és kártérítést
nem vállal.

9. A gyermekek étkeztetése az óvodában
A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely
élelmiszerekből az ételmintát kötelesek vagyunk 48 órán át megőrizni.

10. A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje
A Szülő gyermeke részére egy hónappal korábban rendeli meg az étkezést, mely
szolgáltatásért étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója
költségvetési évenként állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk.
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A befizetések rendje
1. A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül
megállapításra.

Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés rendje
1. A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az
étkezés lemondását is – étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik.
2. Hiányzás esetén az étkezést telefonon illetve szóban lehet lemondani.
3. A lejelentés 24-órás eltolással lép hatályba, és a követő havi befizetésnél írható jóvá.
Amennyiben a jóváírás nem lehetséges, a túlfizetés összegét a hivatal átvételi
elismervénnyel igazolva, készpénzben visszafizeti.
4. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat
igényt.

Étkezési támogatás igénybevételének lehetősége
1. Szociális helyzettől függően korlátozott számban van lehetőség térítési kedvezmény
megállapításához, melynek igénylésére az önkormányzatnál kapott nyomtatvány
kitöltésével nyílik lehetőség. A térítési kedvezmény mértékét a fenntartó állapítja meg.
2. Három vagy több gyermek esetén a szülő nyilatkozata alapján, térítési kedvezményre
jogosult.
3. Gyermekvédelmi támogatásra jogosultak – az önkormányzati határozat bemutatását
követően - ingyenes étkezésben részesülnek.

11. A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje
Az intézményvezető felelős:
1. a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a megfelelő
intézkedések meghozataláért,
2. a gyermeki jogok érvényesülésének féléves és nevelési év végi nevelési értekezleten
történő értékeléséért, a szülői közösség azon jogának érvényesüléséért, hogy a
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gyermeki jogok érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos észrevételeiket a
nevelőtestületi értekezleten előterjesszék, és a fenntartóhoz továbbítsák.

A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem
A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt
behozni és azt a gyermekeknek feltálalni nem szabad.
A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben
kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni. Az óvodában
csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével behozni nem
szabad. A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk.

Orvosi ellátás
Az iskola egészségügyi vizsgálatokat az óvodások egészségügyi ellátását biztosító évenkénti
vizsgálatok keretében végzi el a gyermekorvos, fogorvos és a védőnő.
A vizsgálatokon való részvételt – a szülők előzetes hozzájárulását beszerezve - minden
gyermek számára biztosítani kell.
A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
1. Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó
által kijelölt orvos és védőnő látja el.
2. A védőnő havi rendszerességgel, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát,
vezeti ez egészségügyi törzskönyveket, tetvességi vizsgálatot végez, figyelemmel
kíséri a védőoltások meglétét.
3. Szakorvos végez évente fogorvosi szűrést.
Egyéb rendelkezések
Az óvoda a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi: értelmi, beszéd-, hallás-,
látás-, mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti.

14

Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat.
Az eredmények megítélésében és az intézkedések meghatározásában a csoportok
óvodapedagógusait szükség szerint a szakszolgálat munkatársai (logopédus, gyógypedagógus,
pszichológus) segítik, annak érdekében, hogy a gyermek állapotának és személyes
adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen.
1. Szükség szerint, de legalább félévenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő
megosztja a szülővel, a szülő számára otthon elvégezhető feladatot ad a fejlesztésben;
2. A szülő az óvodapedagógusoktól módszertani tanácsot kap ehhez, szakkönyvi
segítséget kérhet.
3. A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban, a
javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül.

12. Záró, hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések
A házirend hatálya: a házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi
alkalmazottjára, az intézménybe járó 3-7 éves korú gyermekre és szüleikre vonatkozik.
A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.

A Házirendet:
-

az óvoda vezetője készíti el,

-

és a nevelőtestület fogadja el.

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor óvoda Szülői Munkaközössége egyetértési
jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak véleményezési joga van.

A Házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba.
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