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Kedves Szülők!
Az óvoda legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes körülmények között tölthessék ovis éveiket.
A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést és az önfeledt játékot. Nevelőmunkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből
jól kommunikáló, saját véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges,
az iskolában jól esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki.
Az intézményben alkalmazott nevelés során törekszünk arra, hogy a
gyermekek el tudják fogadni társaik egyéniségének különbözőségét,
másságát, ki tudják fejezni magukat, de képesek legyenek alkalmazkodni is. Igyekszünkhatározott, ugyanakkor megértő gyermekeket nevelni.
Kérjük, hogy törekvéseink sikere érdekében otthon is ezeket az alapelveket erősítsék meg gyermekeikben!

Általános információk az óvodáról

Neve:

Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda

Székhelye:

6239 Császártöltés, Keceli u. 9

Elérhetőségek:
 Telefon: 06-78-443-961
 E-mail : ovoda@csaszartoltes.hu
Óvodavezető:

LedniczkynéVikker Viktória

Elérhetőségek:
 Telefon: 06-30-647-7546
 E-mail: vixi1974@gmail.com
Óvodavezető-helyettes: Herner Melinda
 Telefon:06-30-475-8604
 E-mail:herner1970@gmail.com
Fenntartó:

Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat

Székhelye:

6239 Császártöltés, Keceli utca 107.

Az óvodai férőhelyek száma:

80 fő

Az óvodai csoportok száma:

3 csoport

Az óvoda alkalmazottainak száma:10 fő
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I. Bevezető rész
Az óvoda házirendje – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet alapján – meghatározza a házirend témakörébe tartozó
szabályokat.
1. A házirend célja
A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa:
 a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját,
 a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket,
 az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei, berendezési
tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét.
2. A házirend hatálya
2.1. A házirend személyi hatálya kiterjed:
 az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyre,
 az óvodai ellátásában részesülő gyermekre, illetve meghatározott esetekben a szülőkre.
2.2. A házirend időbeli hatálya:
 a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki
jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart,
 kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is.
2.3. A házirend területi hatálya
A házirend előírásaitaz intézmény területén, azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek intézményen kívül is- az intézmény által szervezett programok esetébenaz intézmény területén kívül is alkalmazni kell.
2.4. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok:
A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol.
A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá.
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3. A házirend nyilvánossága
A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a házirendet ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék.
A házirend egy-egy példányát át kell adni:
 a szülői szervezet elnökének,
 a szülők házirendjének rövidített formátumát minden szülő megkapja a gyermeke
óvodába lépésekor.
 1-1példány.
a
szülők
rendelkezésére
áll
mindhárom
csoportban
a
csoportvezetőóvodapedagógusoknál
A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy
példányát ismét át kell adni az érintetteknek.

1. A Házirend kötelező elemei
AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE:
Az óvoda nyitva tartása:
 az óvoda nevelési év közbeni nyitvatartási ideje hétfőtől – péntekig: 6.30- 17 óráig
 a gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy
viheti el,
 a gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét,
.Az étkeztetésre vonatkozó szabályok év elején a szülőkkel ismertetésre kerülnek.
Az étkeztetés ideje:
 tízórai: 9-től ½ 10-ig tart,
 ebéd: 12 -tól 12.30-ig tart,
 uzsonna: 14.45 -tól 15.15-ig tart.
Kötelező csendes pihenő 12.30 - 14.30 - ig tart.
Az intézmény nyitva tartása:
Nevelési év: szeptember 01. - augusztus 31.
Nyári óvodai élet kezdete: június 15. – augusztus 31.
Az oktatás nélküli napok száma: 5 nap
ideje: Aktualizálva a nevelési év folyamán , hirdetve a szülőknek.
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Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát:
 A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves korig.
 Amennyiben minden 3 éves korú gyermeket felvett az intézmény, akkor a 2,5 éves
kort betöltött gyermek is felvehető.
 Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy és szobatiszta.
 Amikor a gyermek egészséges.
A gyermek ruházata az óvodában:
 A gyermek ruházata ápolt, tiszta legyen.
 A gyermek ruháit, cipőit, kérjük jellel ellátva szíveskedjenek a kijelölt helyre tenni.
 Váltócipőt kérünk (nem lehet papucs)
 Váltóruhát kérünk - szükség esetére
 Tornafelszerelést kérünk – óvodapedagógussal megbeszélve.
A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat!
Beteg, megfázott, gyógyszert, láz vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek az
óvodában nem tartózkodhat, mivel a gyermekek biztonságos gyógyulását tartjuk szem előtt és
ezzel védjük a többi gyermek egészségét.
Ilyen esetekben az óvodapedagógus megtagadhatja a gyermek átvételét!
Az óvodapedagógus nem adhat be a gyermeknek gyógyszert a nap folyamán, kivéve allergia
elleni készítményt. (pipa)
A nevelési év alatt betegség esetén történő hiányzás után orvosi igazolás bemutatását kérjük.
Fertőző betegség, tetvesség (védőnői igazolás szükséges) esetén a szülőknek bejelentési kötelezettsége van!
3. Eljárás, ha a gyermeken az óvodában való tartózkodása idején betegség jelei mutatkoznak
Az óvónő a gyermek betegségének gyanúja esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, pl.:
 indokolt esetben elkülöníti a gyermeket a többi gyermektől úgy, hogy a gyermek felügyelete biztosított legyen,
 gondoskodik arról, hogy a gyermek orvosi vizsgálata megtörténjen,
 értesíti a gyermek szülőjét.
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Egyéb szabályozások
A gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő vagy kísérője szíveskedjen átadni az óvónőnek.
Ellenkező esetben az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget nem tud érte
vállalni.
Szülőkön kívül a gyermek hazavitelét írásban szíveskedjenek jelezni az óvodapedagógusnak.
Megkérjük a kedves Szülőket, hogy a csoportszobába utcai cipővel ne lépjenek be!
Az óvodába járási kötelezettség
3 éves gyermek tanköteles korba lép.
Rendszeresen részt kell vennie az óvodai életben, napi 4 órát.
A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának szabályai:
 betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek az óvodapedagógus felé
 egyéb esetben, ha a szülő nem kívánja igénybe venni az óvodát, az óvónőnek szíveskedjenek előre bejelenteni.
A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása
A gyerekek behozhatják a délutáni, nyugodt pihenéshez nélkülözhetetlen
kellékeiketpl:takarót, rongypelenkát, babát(mindent, amit a szülők nem féltenek, és az óvodapedagógus megengedi) mert nem balesetveszélyes.
Szülők az óvodában
A szülő jogai:
 A szülő joga a szabad óvodaválasztás.
 A gyermek óvodai felvétele a 3. életév betöltésekor.
 A szülő joga, hogy megismerje a nevelési intézmény Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
 Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen, részletesen érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez (ha kéri a szülő) tanácsokat, segítséget kapjon.
 Kezdeményezheti a Szülői szervezet létrehozását, abban tevékenyen közreműködhet.
 A Szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai
munka eredményességét.
 A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda
vezetőjétől és tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.
A szülő kötelességei:


A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges feltételekről!
 Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását!
 Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés
folyamatát!
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Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal!
Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait!

Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel
Együttműködésre alkalmas fórumaink:




Szülői értekezletek (évente kétszer)
Közös rendezvények
Óvodapedagógussal való rövid, esetenkénti megbeszélések.

Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, wc - jének ) szülők általi használhatóságának rendje:
 Az óvodák konyhájába csak olyan léphet be, aki rendelkezik egészségügyi könyvvel.
 A csoportszobába kérjük tiszta cipővel lépjenek be a szülők.
 A gyermekek mosdójába, wc-jébe beléphetnek a szülők
Gyermek távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások
A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása:
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha:
a) A gyermek - a szülő előzetes írásbeli kérelmére – engedélyt kapott a távolmaradásra.
Az engedélyezés helyi rendje a következő:
- hivatalos kikérőt kell benyújtani, melyet a csoportvezető hagy jóvá (távolmaradási engedély)
b) a gyermek beteg volt, ezt a szülő az alábbiak szerint igazolja:
- a betegség miatti mulasztás igazolására orvosi igazolás szükséges annak érdekében,
hogy igazolt legyen az a tény is, hogy a gyermek ismét egészséges, és látogathatja az intézményt. Az igazolás papír alapon fogadható el.
c) a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni: a
gyermek hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni.
d) a gyermek egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni: a hiányzását a szülő igazolhatja. Az igazolás írásban, vagy az óvodába felvett feljegyzéssel
történik.
A szülő nem köteles indokolni a gyermek hiányzásának okát.
A hiányzás igazolását az óvodai nevelésben való ismételt részvétel megkezdését követően, de
legkésőbb 3 napon belül be kell mutatni.
Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolta, akkor a mulasztás igazolatlan.
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2.A gyermekek étkeztetése az óvodában
Óvodánk napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosít a gyermekek számára.
A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
Gyermekvédelmi törvény kibővítette az ingyenes óvodai étkezésre jogosultak körét 2015.
szeptember 1. napi hatállyal, az alábbiak szerint:
Ingyenes étkezésre jogosult az óvodai nevelésben részesülő gyermek, ha:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek.
 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett netto összegének 130%-át
 ha gyámhivatal által nevelésbe vették.
Az étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokat ill a jogosultságot igazoló határozatot
az óvodába kell benyújtani minden nevelési év elején.
A kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalókról a szülő felvilágosítást kaphat,
gyermeke óvónőjétől, vagyaz óvodavezetőtől.
2016. december 13-án aCsászártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 122/2016.
(XII.13.) számmalhatározatot hozott arról, hogyaz óvodai étkezést 2017. január 1. napjától ingyenesen biztosítja az azt igénybe vevők részére.
Az étkezés lemondása
Az étkezés lemondható a hiányzást megelőző napon délután 14 óráig, megbetegedés
eseténmásnap reggel 8 óráig.Le nem jelentett hiányzás esetén a gyermeket a hiányzást követő
naptól kihúzzuk az étkezésből. Abban az esetben, ha másnap mégis megjelenik, a tízórairól a
szülőnek kell gondoskodnia, és a gyermeket ebéd előtt el kell vinnie az óvodából!
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3. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei
A szociális támogatást a szülő Császártöltés Község Önkormányzatától igényelheti,
amennyiben megkapja köteles bemutatni az intézményvezetőnek. A támogatás időtartamát a szülő kísérje gondos figyelemmel!
4.A)A gyermekek véleménynyilvánításának, a gyermekek rendszeres tájékoztatásának
rendje és formái
1. A gyermek helyett a szülő a vélemény nyilvánítási jogokat:
 szóban:
o a szülői értekezleteken , illetve
o az óvoda vezetői vonatkozásában fogadóórájuk idejében,
 írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással
gyakorolhatja.
2. A véleménynyilvánítás formái különösen:
 személyes megbeszélés,
 értekezleten való felszólalás, véleményközlés,
 írásos megkeresés, véleménynyilvánítás.
3. A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a szülők véleménynyilvánítási szabadságát.
4. A véleménynyilvánítás gyakorlása során a szülő nem sértheti
 az óvoda alkalmazottjainak,
 a többi gyermeknek, és a gyermekek szüleineka személyiségi jogait, emberi méltóságát.

B)A gyermekek és a szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formái
1. A gyermek, s így a szülő joga, hogy hozzájusson a gyermek jogai gyakorlásához szükséges
információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét,
illetve a fejlődését érintő kérdésekről.
2. A szülő joga, hogy információt kapjon:
 az óvoda működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről,
 az óvodai pedagógiai programról
3. A szülő joga, hogy kérdést intézzen az óvoda vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra legkésőbb
a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon.
4. A szülő az 1. pontban meghatározott jogokat:
 szóban,
 szülői értekezleten, illetve;
 írásban az érintett személyhez való benyújtássalgyakorolhatja.
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5. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a gyermekek szülei ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit.
A tájékoztatás formái:
 szóbeli tájékoztatás,
 írásbeli tájékoztatás.
A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet:
 közösen, illetve
 egyénileg.
A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat:
 az óvodavezető,
 az óvodavezető-helyettes
 a nevelőtestület,
 az óvodapedagógus,
 az oktató-nevelő munkát végző további pedagógus.
6. A tájékoztatás rendje a következő:
 az óvoda nyilvános dokumentumai:
- az SZMSZ,
- a Pedagógiai Program
mindenki számára elérhető helyen elhelyezésre kerülnek,
 a Házirend a faliújságon folyamatosan megtekinthető,
7. Az óvoda köteles a 6. pontban meghatározott dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is
adni a dokumentumok elfogadása, valamint módosítása esetén.
8. A szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét. Az igényt - annak jellegétől függően
- az óvoda foglalkoztatottja a dokumentumokba való betekintési lehetőség biztosításával, illetve szóbeli tájékoztatás nyújtásával elégíti ki.
7. Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek
használatának rendje
1. Az óvoda biztosítja a gyermeknek azt a jogát, hogy az óvodában rendelkezésre álló eszközöket, óvodai létesítményeket az óvoda nyitva tartási idejében, az óvoda napirendjének megfelelően igénybe vegye.
2. A gyermek az óvoda helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit csak felügyelet mellett
használhatja.
3. Az óvodában biztosítva van a gyermek folyamatos felügyelete.
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Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabály




Idegenek az óvoda területén csak bejelentéssel tartózkodhatnak.
Az óvoda hirdető tábláján csak az óvoda profiljával tevékenységével, működésével
kapcsolatos anyagok kerülhetnek ki.
Az intézmény egész területén dohányozni tilos.
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III. A házirend nem kötelező elemei
1. Az óvodai jogviszonyból származó gyermeki jogok és kötelezettségek teljesítéséhez
nem szükséges dolgokra vonatkozó szabályok
Az óvodai jogviszonyból származó gyermeki jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem
szükséges dolgok óvodába történő bevitelére vonatkozóan a gyermeknek és a szülőnek be kell
tartani az alábbi előírásokat:
1. Korlátozással vihetők az óvodába az egyedi értéket képviselő dolgok, különösen az
ékszerek. Egyéb eszközök csak akkor vihetők az óvodába, ha azokat illetve a bevitelüket bejelentik.
2. Nem vihetők az óvodába olyan eszközök, melyekkel a gyermekek saját, egymás,
valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, illetve balesetet okozhatnak.
3 Az óvoda a bevitt tárgyak esetében keletkezett kárért nem vállal felelősséget.
2. Eljárás, ha a gyermeken az óvodában való tartózkodása idején betegség jelei mutatkoznak
1. Amennyiben a gyermekkel foglalkozó személy a gyermeken a betegség, rosszullét tüneteit
észleli, haladéktalanul köteles jelezni a tényt a csoportvezető óvónőnek.
2. Az óvónő a gyermek betegségének gyanúja esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, pl.:
 indokolt esetben elkülöníti a gyermeket a többi gyermektől úgy, hogy a gyermek felügyelete biztosított legyen,
 gondoskodik arról, hogy a gyermek orvosi vizsgálata megtörténjen,
 értesíti a gyermek szülőjét.
3. A gyermeki kötelezettségek szabályozása
1. A gyermek kötelezettsége, hogy részt vegyen az óvodai foglalkozásokon.
2. A gyermek kötelezettsége, hogy - életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában.
3. A gyermek kötelessége, hogy az óvoda vezetői, az óvoda pedagógusai, alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
4. A gyermek kötelessége, hogy megtartsa az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában,
továbbá a Házirendben foglaltakat.
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Szülők házirendje
Tisztelt Szülők!
Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet szíveskedjenek elolvasni, és a gyerekek érdekében törekedjenek az abban foglaltak betartására!
Óvoda neve:Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda
Címe:.6239 Császártöltés, Keceli utca 9
Telefonszáma:(78)443-961
Óvodapedagógusok neve:
LedniczkynéVikker Viktória óvodavezető
Herner Melinda óvodavezető-helyettes
Arnold Judit
Bergmann Jánosné
Bujdosóné Csontos Erika
Winter Józsefné
A tanköteles korú 3 éves gyermeknek rendszeresen részt kell venni a napi óvodai életben.
A szülő köteles biztosítani gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, rendszeres kapcsolat
tartását a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.
A gyermek akkor veheti igénybe az óvodát:
 ha a 3. évet betölti
 egészséges
A gyermek ruházata:
 jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság
 szükséges átöltözéshez tartalék ruha
 legyen az óvodásnak tornafelszerelése, váltócipője
 jó, ha a ruhadarabokat jelzéssel látják el
Betegség miatti hiányzás után orvosi igazolást szíveskedjenek a csoportvezető óvónőnek átadni.
Ha nem betegség miatt hiányzik az óvodás, szíveskedjen a szülő előzetesen bejelenteni a távollétet.
Fertőző betegség, fejtetvesség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek
Hiányzást kérjük bejelenteni, igazolni.
Az étkezés lemondható a hiányzást megelőző napon délután 14 óráig, megbetegedés esetén másnap reggel 8 óráig. Le nem jelentett hiányzás esetén a gyermeket a hiányzást
követő naptól kihúzzuk az étkezésből. Abban az esetben, ha másnap mégis megjelenik, a
tízórairól a szülőnek kell gondoskodnia, és a gyermeket ebéd előtt el kell vinnie az óvodából!
Az óvoda egész területén dohányozni TILOS!
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