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Kedves Szülők!

Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat!
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Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk
együttműködni gyermeke nevelésének felelősségteljes feladatában.

Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig,
és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására!

Általános információk az óvodáról

Az Óvoda neve: Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
Címe: 6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 8.

Telefon: 06 70/ 375-9406
Honlap:petofiszallas.hu

Oktatás,nevelés,művelődés/Óvoda
Az Óvoda fenntartója: Petőfiszállás Községi Önkormányzat

6113 Petőfiszállás, Kossuth u.6.
Az óvodavezető neve: Kőrös Anikó

Fogadó órája: minden hónap első hétfője 15.30 - 16.30 óráig (előzetes egyeztetés alapján)
Gyermekvédelmi felelős neve: Kőrös Anikó

Telefon 06 70/375-9406

HÁZIREND TARTALMA

1. Az óvodai felvétel 4.o



PETŐFISZÁLLÁSI CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE

3

1.1. Az óvodai felvétel rendje, átvétel rendje 4.o
1.2. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát? 4.o
1.3. Az óvodába járás szabályai 4.o
1.4. Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai 4.o
2. A nevelési év rendje 4.o
2.1. Nevelési év meghatározása 4.o
2.2. Az őszi, téli, tavaszi, nyári zárás időpontjai 4.o
2.3. Nevelés nélküli munkanapok 5.o
2.4. A napi nyitva tartás 5.o
3. Az óvoda heti- és napirendje 5.o
3.1. A heti rend 5.o
3.2. Napirend 5.o
3.3. Szolgáltatásaink 5.o
4. Jogok és kötelezettségek 5.o
4.1. A gyermek jogai 5.o
4.2. A szülők jogai 6.o
4.3. A szülők kötelezettségei 6.o
5. Védő-óvó előírások 6.o
6. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 8.o
7. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek 8.o
7.1. Az étkezési díj befizetésének rendje 8.o
8. Az óvoda hagyományai 9.o
8.1. Az óvoda hagyományai , együttműködve a szülővel 9.o
8.2. Az óvodába járó gyermekek szüleitől kérjük 10.o
9. Az óvodai elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás eljárásrendje 10.o
9.1. Megszűnik az óvodai elhelyezés 10.o
9.2. Beiskolázás rendje 10.o
10. A gyermekek jutalmazásának elvei 11.o
11. A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 12.o

Záró rendelkezések 13.o

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE
1. Az óvodai felvétel
1.1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje

o Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
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o A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.

1.2. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?
o Az óvodába a gyermek– harmadik életévének betöltése után vehető fel.
o Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél

éven belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvétele teljesült.

o Ha egészséges, nincs fertőző betegsége.
o Ha a szülő, az étkezési térítési díjat befizette.
o Kötelező védőoltásokat megkapta.

1.3. Az óvodába járás szabályai
o Kötelező óvodába járnia a gyermeknek, annak az évnek szeptember 1-től amelyben az 3.

életévét betöltötte.
1.4. Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai

o A beiratkozás időpontját minden évben a fenntartó határozza meg.
o A beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt vagy

hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon.
o Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló

hatósági igazolványt, gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek TAJ kártyáját,
és oltási könyvét .

o A felvételről az óvodavezetője dönt.
o Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyerekek számát, az óvodavezető és az

óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
o Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
o Az óvodába való felvételről az óvoda vezetője írásban, felvételi határozat formájában

értesíti a szülőt legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 21. munkanapon.
o Szakértői Bizottsági Szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek

csoportba sorolása a vezető kompetenciája, de kikéri az óvónők véleményét is.
o Amennyiben a személyi feltételekben változás történik, egyéb nyomós indok áll fenn

(akár nevelési év közben), a gyermekcsoportok érdekében év közben is sor kerülhet az
óvodapedagógusok más csoportba történő beosztására.

2. A nevelési év rendje
2.1.Nevelési év meghatározása

o Amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik – minden év szeptember 1-től a
következő év augusztus 31-ig tart.

o A szorgalmi időszak minden év szeptember 15-től a következő év május 31-ig tart.
2.2.Az őszi, téli, tavaszi szünet, és a nyári zárás ideje

o Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén (nyári élet, és az iskolai őszi és tavaszi
szünete) csoport összevonással üzemel. Az óvoda csak fenntartói engedéllyel tarthat
zárva.

o Az óvoda nyári zárva tartásáról minden év február 15-ig értesítjük a szülőket.

2.3.Nevelés nélküli munkanapok
o Az óvodapedagógusok a nevelési év során 5 munkanapot használhatnak fel szakmai

napként, amelynek időpontját a nevelőtestület határozza meg. Erről a szülőket 7 nappal
előbb értesítjük. Törekszünk arra, hogy ezek a napok a lecsökkent létszámmal működő
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napokra essenek. A nevelésnélküli napokon gyermekfelügyeletet biztosítunk igény
szerint.

2.4. A napi nyitva tartás
o Reggel 6 30 - tól délután 16 30-ig
o A reggeli és a délutáni ügyelet rendje: lépcsőzetes nyitva tartás, és zárás miatt

reggel 7.45-ig vagy 8.00 –ig, és délután 15.15-től összevont csoportok működnek.
2.5. A gyermekek óvodába tartózkodásának maximális ideje:10 óra

o Ajánlás a gyermekek érkezésének, és távozásának rendjére :
Reggel 8 óráig érkezés
Délután 15.45 órától távozás

3. Az óvoda heti- és napirendje
3.1. A heti rend

o Az óvodapedagógusok a két csoportban váltott munkarenddel dolgoznak Minden
óvodapedagógus éves anyagfelosztást készít a Csicsergő Pedagógiai Programnak
megfelelően, ez képezi az alapját a heti terveknek.

3.2. Napirend
o A tevékenységek időtartama a gyermekek életkori sajátosságai és a két csoport által

közösen használt helyiségek zsúfoltságának megelőzésének érdekében különböző.
o Átlagos időintervallumban a következőképpen alakul a napirend:

6.30-8.00 Érkezés az óvodába, játék, egyéb szabadon választott tevékenység
8.00-11.30.Játék, egyéb szabadon választott és irányított tevékenység, tízóraizás,
öltözködés, testápolás, mindennapi testnevelés, levegőzés
11.30.- 13.00.Előkészületek az ebédhez, öltözködés, ebéd, testápolás, előkészületek az
alváshoz, pihenés előtti mese
13.00-15.00 Pihenés, folyamatos ébredés, öltözködés, teremrendezés.
15.00- 15.45 Mindennapos testnevelés, testápolás, uzsonnázás
15.45-16.30 délutáni játék, egyéb szabadon választott tevékenység, haza távozás

3.3. Szolgáltatásaink
Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:

o A gyerekek óvodai nevelése, a gyerekek napközbeni ellátása.
o Óvodai foglalkozások.
o Logopédiai foglalkozások.
o Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások.
o Sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztató foglalkozásai.
o Az óvoda létesítményeinek és eszközeinek használata.

4. Jogok és kötelezettségek
4.1. A gyermekek jogai

o A gyermeknek joga, hogy a nevelési – oktatási intézményben, biztonságban és
egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő,
szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával
életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

o A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani,
védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A
gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.

o A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és a
magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása
azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
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o A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő
nevelésben, oktatásban részesüljön.

o A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban
részesüljön.

o Nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
o A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban

részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.
o A gyermek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban

meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben
részesüljön.

4.2. A szülők jogai
o A szülőt megilleti a nevelési – oktatási intézmény szabad választásának joga.
o Joga, hogy megismerje az intézmény Munkatervét, SZMSZ-t, Pedagógiai Programját,

Házirendjét.
o Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről.
o Joga, hogy a gyermeke neveléséhez tanácsot kapjon.
o A szülő kezdeményezheti az Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt

vehet és közreműködhet annak tevékenységében.
4.3. A szülők kötelezettségei

o Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való
felkészítő foglalkozásokon való részvételét.

o Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében.
o Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért.
o Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal.
o Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda

rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
o Hogy megtartsa az óvoda helységei és az óvodához tartozó területek használati

rendjét.
o Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az óvodában okozott kárért.
o Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát.

Minden gyermeket a szeretet, védelem és jogainak betartása illet meg, amelyet
egy szülő sem sérthet meg!

5. Védő – óvó előírások
o A gyermekek csak felnőtt kísérettel, illetve cselekvőképes személlyel jöhetnek, ill.

távozhatnak az óvodába, óvodából,
melyről a szülőnek kell gondoskodnia. Amennyiben nem szülő, vagy cselekvőképes
testvér viszi el a gyermekeket, úgy kérjük írásos nyilatkozat kitöltését.

o Kérjük a szülőket, hogy több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg, amelyen
elérhetőek, illetve akik hazavihetik a gyermeket, a szülők rendkívüli akadályoztatása
esetén. (Valami történik a családban és nem tudnak jönni) ne kelljen zárás után a
rendőrségen keresztül a gyermekvédelmi szolgálathoz fordulnunk.

o Válás, különélés esetén a szülő felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről
hatósági/bírósági határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a
gyermek. Ha viszont van törvényes határozat, akkor kérjük a szülőket, hogy ezt
írásban jelezzék az óvodapedagógusnak, hogy kinek adhatják át a gyermeket.

o Érkezéskor kérjük a gyermeket az óvodapedagógusnak, (dajkának) szíveskedjenek
átadni. Felhívjuk a kedves szülő figyelmét, ha hazamenetelkor átvette a gyermekét az
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óvodapedagógustól, szíveskedjen elköszönni. A továbbiakban már a gyermek testi
épségéért a felelősség a szülőt terheli az épületben és az udvaron is.

o A gyermek a nap folyamán az óvodapedagógussal való egyeztetés alapján vihető el.
A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül
vigyék el a gyermekeiket.

o A gyermekek érdekében kérjük az utcai és önkormányzati bejárati kaput minden esetben
szíveskedjenek becsukni, és fent bereteszelni.

o Óvodán kívüli tevékenység alkalmával(színház, kirándulás) a szülők engedélyével
visszük a gyermekeket.

o Intézményünkben a tűz és bombariadó esetén szükséges intézkedéseket a Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza.

o Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított
legrövidebb időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással jöhet újra
közösségbe. Az óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a
gyermek elkülönítéséről, ha szükséges, orvosi ellátásról.

o Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem
látogathatja! Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a
gyerekek, ha szükséges kérjük otthon megoldani! Kivételt képeznek a gyermekek
életmentő gyógyszerei, készítményei.

o Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni szükséges, mivel a további
megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a
fertőtlenítésre, tisztaságra.

o Óvodánkban a védőnő rendszeresen tisztasági vizsgálatot tart a gyermekek körében.
Figyelemmel kísérjük az évenkénti fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton
való részvételt, valamint az ötéves életkorban (a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai
felkészítés elősegítésére) külön jogszabály szerinti adatlap kiállítását . Ezeket az
adatlapokat kérjük az óvodában minden évben bemutatni.

o A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és
megszüntetése érdekében az óvoda együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve
egyéb szakszolgálatokkal. A gyermekvédelmi felelős elérhetősége a faliújságon kiírva
megtalálható.

o Kérjük, ne hozzanak olyan eszközt az óvodába, mely balesetet okozhat.
o Kérjük a szülőket, gyermekeik ruházatát ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárgy

(szúró, vágó, éles eszköz) ne maradjon a zsebükben.
o Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy

ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége – a sérülés súlyosságától függően
a szülők értesítése előtt vagy után – gondoskodunk róla. A kezelésről a szülő dönt. A
gyermekbaleseti jegyzőkönyvet az óvodavezető elkészíti, majd megküldi a jogszabályban
rögzítetteknek megfelelően.

o Gyermekek ruházata az óvodában:
 Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az időjárás

változásait.
 Szükséges az esetleges átöltöztetéshez tartalék ruha.
 Ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő.
 Legyen az óvodásnak váltócipője,mely tartja a lábát, tornafelszerelése (papucs

nem megfelelő, mert balesetveszélyes játékidő folyamán)
 Kérjük a ruhadarabokat, a cipőket a gyermek óvodai jelével ellátni
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az esetleges cserék elkerülése végett.
 A gyermekeknek az óvodában az ékszerek viselése nem ajánlott (gyűrű, lánc,

karkötő, lógós fülbevaló) mert balesetveszélyes, elvesztéséért, rongálódásáért
felelősséget nem vállalunk.

o Az óvodába behozott tárgyakért – értékhatártól függetlenül – sem anyagi, sem más jellegű
felelősséget nem vállalunk.

o Az óvodánkba járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják
az óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit.

o Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol, illetve kábítószer fogyasztása tilos!
6. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok

o Ha gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell.
o A mulasztást igazoltnak kell tekinteni:

A szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra.
A gyermek beteg volt, és ezt az orvos igazolja.
A gyermek hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.

o A betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján
szíveskedjenek jelezni az óvoda felé. A betegség utáni első napon, óvodába érkezéskor
kérjük az orvosi igazolást az óvodapedagógusnak átadni. Az orvosi igazolásnak
tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.

o Amennyiben nem betegség miatt van távol a gyermek (családi program, egyéb),
legkésőbb a hiányzást megelőző napon - jelezzék írásban a „szülői kérelem”
formanyomtatványon a távolmaradás időpontját, melyet az intézményvezető engedélyez.
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az óvodai jogviszony fennállásához rendszeres
óvodalátogatás szükséges

o Betegség gyanújával hazaküldött gyermeket „egészséges, közösségbe mehet” orvosi
igazolással tudjuk csak fogadni az óvodában.

o Amennyiben az óvodaköteles korú gyermek a nevelési évben igazolatlanul öt nevelési
napnál többet mulaszt, akkor az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási
helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

o Amennyiben az óvodaköteles korú gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben
eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános
szabálysértési hatóságot.

o Amennyiben az óvodaköteles korú gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben
eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges
tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

7. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek
o Az óvodai nevelés – oktatás és a kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele

a gyermekek számára ingyenes.
o Térítési díjat kell fizetni az étkezésért és a szülők igényei alapján szervezett külön

önköltséges szolgáltatásokért.
7.1. Az étkezési díj befizetésének rendje

o A mindenkori térítési díjak összegét az önkormányzat határozza meg térítési díj
rendeletében, melyet a szülők felé hirdetményben a faliújságon a változáskor
mindig közzé teszünk.

o A gyermekétkeztetés során a az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként
biztosítja az óvoda az alábbi esetekben:
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 Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
 Ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.
 Ha olyan családban él, amelyben három, vagy több gyermeket nevelnek.
 Ha a gyermek olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az 1 főre

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

 Ha a gyermeket nevelésbe vették.
A kedvezmény igénybevételéhez a szülő nyilatkozatot nyújt be az intézményvezetőnek.

o Hiányzás esetén az étkezés lemondható, illetve újból igényelhető minden nap telefonon,
vagy személyesen az óvodában 9 óráig. A bejelentés a következő nap lép érvénybe.

o A térítési díjakat minden hónapban előre, a tárgyhó 10 napjáig kell befizetni az
intézmény tájékoztatása alapján. Esetleges túlfizetéseket a következő hónapban írják jóvá.
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj jóváírására nem tarthat igényt.

o Ha a befizetést a szülő elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő
megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a
határidő eredménytelenül telt el, az intézményvezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a
fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás alapján az intézményvezetője
negyedévenként köteles tájékoztatni a fenntartót.

o Szülői igényre a gyerekeknek nevelési év során egyéb programokat, kirándulásokat,
színházlátogatást, stb. szervezünk, ez plusz költséget jelenthet a szülők számára.

8. Az óvoda hagyományai
8.1. Az óvoda hagyományai, együttműködve a szülőkkel
Közös ünnepeink
 Mikulás
 Luca nap
 Farsang
 Húsvét
 Apák napja
 Nagyok búcsúztatása
 Gyermek nap
 Közös Családi Napon részvétel (falusi rendezvény)

Csoportos ünnepeink
 Adventi várakozás
 Karácsony
 Születésnapok
 Anyák napja

Nemzeti ünnepeink
 Március 15

A szülőknek lehetőségük van – és mi igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai
munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, aktívan vegyenek részt,
ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását.
Ezek a lehetőségek:
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o szülői beszélgetések, (a csoport életével kapcsolatos megbeszélések)
o szülői szervezet – képviselet megbeszélései
o családi beszélgetések (az óvodában és a családlátogatás alkalmával)
o közös rendezvények előkészítése, és azokon való részvétel
o fogadóórák (óvodapedagógussal, fejlesztő pedagógussal, intézményvezetővel)
o az óvónővel vagy intézményvezetővel történő rövid esetenkénti megbeszélések
o Nyíltnapok szervezése az intézmény által meghatározottak alapján történik.
o Az óvoda hagyományos rendezvényein kívül is a szülőknek - előzetes egyeztetés

alapján - lehetőséget biztosítunk arra, hogy betekintsenek gyermekeik óvodai
életébe.

o A beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban – az óvodai élet zavartalan
szervezése érdekében – kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, szülők. Az intézmény
több alkalommal is szervez a családokkal közös eseményeket, melyre minden
kedves vendéget szeretettel várunk.

o A szülők a gyermekük fejlődéséről fogadóóra keretében részletes tájékoztatást
kaphatnak előre egyeztetett időpontban. A gyermekekről információt, pedagógiai
véleményt kizárólag a vele foglalkozó óvodapedagógus, a gyermekkel esetleg
külön foglalkozó szakembertől ( logopédus, fejlesztőpedagógus) és az intézményvezetője
adhat.

8.2. Az óvodánkba járó gyermekek szüleitől kérjük:
o gondoskodjon gyermeke megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításáról
o az óvodai nevelés keretében folyó, a gyermek további életútját meghatározó

foglalkozásokon biztosítsa részvételét
o segítse elő gyermeke közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását
o a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal rendszeresen tartsa a kapcsolatot,

kísérje figyelemmel a gyermeke fejlődését, és segítően támogassa azt
o a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleitől kérjük, hogy tegyék mindig

lehetővé, hogy a gyermek a fejlesztő foglalkozásokon részt vegyen
9. Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás eljárásrendje
9.1. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha

o A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján.
o A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt

napon.
o A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
o A gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján,

amelyben a nyolcadik életévét betölti.
9.2. Beiskolázás rendje

o A beiskolázással kapcsolatos feladatokat a mindenkori, jogszabályi elvárásoknak
megfelelően végezzük.

o A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

o Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy
nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

o A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
o Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a

kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján
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engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének
teljesítését.

A tankötelezettség rendjéről:
o az óvoda vezetője,
o ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői

bizottság,
o az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi

vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt
o Időben biztosítjuk az óvoda által kiállított szakvéleményt, amit akkor is át kell

adni a szülőnek, ha a gyermek egy évig még óvodában marad.
10. A gyermek jutalmazásának, fegyelmezésének elvei és formái
Elvek:

o Következetesség
o Rendszeresség
o Minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell

alkalmazni

A jutalmazás kiterjedhet –a gyermek magatartására, beszédére, cselekedetére.
A bátorító nevelést, az erőszakmentes kommunikáció elveit alkalmazzuk.
A jutalmazás, a „jó” megerősítésére szolgál.
A jutalmazás formái:

o szóbeli dicséret négyszemközt
o szóbeli dicséret a csoporttársak előtt
o szóbeli dicséret a szülő jelenlétében
o pályázatokon vagy versenyeken való részvétel és eredmény kihirdetése a csoportban, és

óvodai szinten
o simogatás, ölbe vevés, puszi, pillantás, gesztus, mimika,
o csoport közösségét érintően: mesélés, diafilmnézés, játék, tánc, zenehallgatás

A negatív tartalmú értékelés, fegyelmezés célja, az elmarasztaláson és visszatartáson túl, a
kívánatos magatartásra történő rámutatás. Alkalmazását kizárólag pedagógiai megfontolások
vezetik, sohasem az indulatok.
Nem fegyelmezhet a felnőtt olyan eljárással, ami a gyermekek testi, fejlődését hátráltatja, pl.:
testi fenyítés, étel, levegőzés, kirándulás megvonás, megalázás, megszégyenítés, kipellengérezés,
fenyegetés, ijesztgetés, megfélemlítés.
A fegyelmezés formái:

o rosszalló tekintet, elutasító gesztus,
o szóbeli figyelmeztetés
o határozott tiltás
o leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd

megbeszélés
o bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás
o más tevékenységbe való áthelyezés
o bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás
o a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés
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Törekvéseink sikerességének érdekében kérjük, hogy a fenti alapelveket a szülők otthon is
erősítsék gyermekeikben.
11. A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága
Jogszabályi alapja:

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
o 229/2012 (VIII. 28.) Korm. r. a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI. r. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról
o 328/2011.(XII.29.)Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról

Nyilvánossága:
o Az elfogadás után az intézmény fali polcán elhelyezésre kerül.
o Az óvoda házirendjét a gyermekek szüleivel az adott nevelési év megkezdése

előtt ismertetni kell. Átvételét a csoportnaplóban az erre rendszeresített forma
nyomtatványon kell igazolni.

o Tájékoztatás kérése a házirenddel kapcsolatban az óvodapedagógusoktól, az
óvodavezetőjétől lehetséges.

Petőfiszállás, 2015. augusztus 24.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
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Készítette: Kőrös Anikó

Véleményezte Petőfiszállás Csicsergő Óvoda Szülői Szervezete Ikt.sz..8-2 / 2015

Elfogadta: Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Nevelőtestülete 2015.08.31. Nevelőtestületi
értekezletén

Érvényesség: 2015.09.01-től visszavonásig

Hatálya kiterjed az óvodával jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre, szülőkre.
Érvényes az intézmény egész területén.

Felülvizsgálata: Évente

Módosítása: Törvényi változások és újabb rendeletek szerinti változtatás esetén.
Továbbá módosítást kezdeményezheti

o Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Nevelőtestületének, és szülői közösségének több,
mint 50 %-a

Kőrös Anikó
óvodavezető




