
HÁZIREND 

 
 
Az óvoda házirendje – a 2011. évi nemzeti köznevelésről szóló CXC. Törvény,  a 
2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről sóló törvény módosításáról, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet alapján – meghatározza, hogy az intézményben a jogokat és 
kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, így az ennek megszegése 
esetében bekövetkezett kárért az intézmény felelősséget nem vállal. 

1. Általános információk az óvodáról 

Az óvoda  neve:  Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 
 címe:  8441 Márkó, Kálvária u. 6. 
 telefonszáma:  88/271-486 
 vezetője:  FenyvesiAndrea 
                      vezető helyettes:  Feithné Krein Rita 
 orvosa:  Dr. Novográdecz Csaba 
 védőnője:  Jungné Kaibás Ágota 
 logopédusa:  Klauszer Anita 

2. Az intézmény pontos nyitva tartása 
A nevelési év meghatározása:  szeptember 1-től augusztus 31-ig 
Az oktatási év meghatározása:  szeptember 1-től május 31-ig 
A téli zárva tartás időpontja:  az iskolai szünet időtartama alatt 
A nyári zárva tartás időpontja:  a fenntartó által meghatározott időszak, 

általában 4-5 hét 
A szülőket a pontos időpontról február 15-ig tájékoztatjuk. 
A nevelés nélküli napok száma: legfeljebb évi 5 nap (2 nap nevelési napon, 3 nap 
szünetben) 

A napi nyitva tartás:  600 órától  1700 óráig 

Az ügyeletek rendje: reggel  600-tól   800-ig 

 délután  1430-től   1700-ig, illetve 
nyáron és lecsökkent gyermeklétszám esetén egy összevont 
csoporttal működik 

A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: heti 50 óra (a közoktatási 
törvény 24.§(4) pontjának értelmében) 

 
3.  Mikor veheti igénybe a gyerek az óvodát? 

• A kettő és fél életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum 
nyolcéves koráig. 

• Amennyiben a gyerek megbízhatóan ágy- és szobatiszta. 
• Amikor a gyerek egészséges (ÁNTSZ). 
• Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette. 
 
4.  Gyerekek az óvodában 

4.1. A gyerekek jogai ) 

• 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 áll. 

• A gyerek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása 
érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi 
fenyítésnek, zaklatásnak. A gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos 
megkülönböztetés nem érheti 

• A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és 
oktatásban részesüljön. 

• Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell 
tartani. 

• A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján 
történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és 
többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való 
részvételét. 

• A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az 
óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem 
veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, 
testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéséhez, 
fejlődéséhez való jogát. 



• Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben 
részesülhet. 

• A gyerek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), 
berendezéseit (bútorok, magnó), felszereléseit ingyenesen, de 
rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. 

• Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben 
megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa 
használt játékok, eszközök rendben tartásában. 

4.2. A gyerekek óvodába érkezése és távozása 

• Ajánlás a gyermekek érkezésének és távozásának rendjére vonatkozóan: 
érkezés: 6 órától 830óráig 
távozás: 15 órától 17 óráig, illetve szülői kérésre 1230 órától. 

• A gyermekért felelősséget csak akkor vállalunk, ha a szülő a csoportszobába 
kíséri gyermekét. 

• Idegen személynek csak a szülő előzetes jelzése alapján adjuk át a gyermeket. 

• Amennyiben a gyermek kiskorú kísérővel megy haza, a szülő írásbeli 
nyilatkozatára van szükség, melyet az óvoda vezetőjének kell leadni. 

• A gyermeket hazavivő szülő, megbízott személy jelezze hazaviteli szándékát 
az óvónőnek. 

• Abban az esetben, ha zárás után marad gyermek az óvodában, akkor az óvónő 
megpróbál kapcsolatot felvenni a szülővel. Sikertelenség esetén a gyermeket 
magánál helyezi el, melyről a szülőt – a kapun elhelyezett üzenet útján – 
értesíti. 
Ha az eset újra megismétlődik, az óvónő értesíti a gyámügyet. 

• Elvált szülők esetén a bírósági végzés alapján viheti el a másik szülő a 
gyermeket. 

4.3. A gyerekek ruházata és személyes felszerelése az óvodában 

• A gyermek részére kérünk biztonságos váltó cipőt (papucs nem lehet!), 
ruhazsákban váltó ruhát, jellel ellátott ágyneműt, pizsamát, törölközőt, fésűt, 
fogmosó készletet, tornafelszerelést (cipő, zokni, rövidnadrág, póló, babzsák) 
biztosítani. 

• A gyermek ruházatának, törölközőjének és az ágyneműjének a tisztántartása a 
szülő feladata. 

• A rendszeres napi levegőztetés miatt kérjük a réteges ruházat biztosítását. 

• A gyermek otthoni játékait behozhatja, de ebben az esetben számolnia kell 
azzal, hogy más gyermek is játszhat vele. 

• Az óvodába hozott ékszerekért, játékokért felelősséget nem vállalunk. 
Amennyiben tönkre mennek vagy elvesznek, a szülők nem kérhetnek 
kártérítést az óvodától. 

4.4. A gyerekek étkeztetése az óvodában 

• Az étkezési díjat a szülő az előre megadott napon és időpontban köteles 
fizetni. 

• A szülők az étkezési díjat mindig az adott hónapra előre fizetik. 

• A többletfizetés (betegség, hiányzás) a következő havi összegből kerül 
levonásra. 

• A szülő szociális helyzetére tekintettel önkormányzati támogatást kérhet és 
kaphat étkezési térítési díj befizetéséhez. (50 %-os támogatásra a három vagy 
több gyermekes családban, ingyenes étkezésre pedig, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek.) 

• A hiányzást 1 nappal korábban kell jelezni 10 óráig. A hiányzás előzetes 
bejelentésének elmulasztása esetén nincs mód a visszatérítésre. 

• A gyermek hiányzását követő óvodába érkezését is ilyen módon kérjük 
bejelenteni. A be nem jelentett gyermeknek étkezést nem tudunk biztosítani. 

• Ha a szülő nem jelenti be gyermeke hiányzását, folyamatosan bejelöljük, 
mintha óvodában lenne. 

• Születésnapkor csak boltban vásárolt, ellenőrzött szavatosságú száraz 
süteményeket, illetve üdítőitalokat fogadunk el. Születésnapi kínálásra 
megfelelő a gyermekek vitaminkészletének pótlására szolgáló gyümölcs is. 

• Az óvoda területén a gyerek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott 
élelmiszerrel a többi gyerek előtt (csokoládé, túrórudi, cukorka, banán) nem 
etikus, valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző) is zavarja. 

• Az étkezések időpontja: 
reggeli:  730 –tól 830-ig 

ebéd:  11
30

-tól 

uzsonna:  14
15

-től 
A nagyon korán érkező gyereket otthon célszerű megreggeliztetni. 

 
4.5. A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

• Az óvodában csak egészséges gyerek tartózkodhat. Beteg, gyógyszert szedő, 
még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a gyerek biztonságos gyógyulása, 
és a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen 
esetben az óvónő kötelessége a gyerek átvételének megtagadása. 

• Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a 
nap folyamán! Kivéve allergia (pipa). 



• Betegség esetén a háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az 
ÁNTSZ által előírt szabály. 

• Láz, hányás, hasmenés esetén az óvónő értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb 
vigye el a gyermeket. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. 
Ilyen esetben csak orvosi igazolással jöhet a gyermek újból óvodába. 

• Az óvónő csak magas lázat csillapít. 

• Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a 
szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést 
követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. 

• Baleset esetén a gyermeket az óvónőnek haladéktalanul el kell látnia, a 
baleset súlyosságától függően orvoshoz vinnie, orvost vagy mentőt hívnia, 
közben a szülőt értesítenie. 

5. Szülők az óvodában 

5.1. A szülők jogai 

• A szülő joga a szabad óvodaválasztás. 
A gyereket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében 
lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. 

• A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyerek felvételét az 
alábbi esetekben: 
o ha a gyerek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű, 
o ha a gyermek felvételét gyámhatóság kezdeményezte. 

• A szülő joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, 
házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 

• Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről érdemi tájékoztatást, 
a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 

• Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 
foglalkozásokon. 

• Tevékenyen közreműködhet a szülői közösségben. 

• Az óvodai szülői közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok 
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 

• A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet 
az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői 
közösség képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi 
értekezleten. 

5.2. A szülő kötelessége 

• A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és 
erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. 

• Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását hátrányos 
helyzetű gyerek esetében hároméves kortól, rendezett körülmények között élő 
gyerek esetén ötéves kortól. A gyerek a közoktatási törvény 24.§(3) pontja 
értelmében abban az évben, amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év 
első napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy 
órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. 

• Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a 
fejlődés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a 
közösségi élet szabályainak elsajátítását. 

• Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, 
és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. 

• Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A 
pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak büntetőjogi védelem 
szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. 

5.3. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

• Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a 
felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják 
kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges 
konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. 
Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az 
alapelveket erősítsék gyermekeikben. 
Például: 
o ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások 

gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre 
o ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Önök 

gyermekét érte esetleg sérelem. 

5.4. Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel 

• A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka 
kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel 
segítsék elő a közös gondolkozást. 

• Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint 
neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. 

• Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel 
az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a 
konkrét helyzetet. 

• Az együttműködésre alkalmas fórumok: 

 
o szülői értekezletek 
o közös rendezvények 
o az óvónővel való esetenkénti megbeszélések 



• A szülők se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az 
óvónőt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják 
el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását, és zavarhatja a 
nevelés – oktatás folyamatát! 

• A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját 
óvónőitől, vagy az óvodavezetőtől kérjenek. 

 
6. Egyéb rendelkezések 

• Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő foglalkozások (pl. színház) 
igénybe vételéért részvételi díjat kell fizetni. A díjra vonatkozó tájékoztatást a 
szülők számára meg kell adni. 

• A gyermekcsoportok szülői közösségének döntése alapján a tisztálkodási 
szereknek, a barkácsolás anyagainak, eszközeinek beszerzése közösen is 
történhet. 

• A gyerekek nem hozhatnak magukkal testi épségüket és a csoport nyugalmát 
veszélyeztető tárgyakat (szúró és vágóeszközök, gyufa, játékfegyver stb.). 

• Felhívjuk a szülők figyelmét annak betartására, hogy a gyermekek az 
óvodában ne viseljenek nyakláncot, gyűrűt stb., mivel az balesetveszélyes. Az 
ebből keletkező esetleges balesetekért felelősséget vállalni nem áll 
módunkban. 

• A dohányzás az intézmény teljes területén tilos! 

7. Záró rendelkezések 

• A házirend határozatlan időre készült. 

• Rendelkezéseit az óvoda valamennyi közalkalmazottjának, más 
jogviszonyban az óvodában munkát végző személyeknek, a szülőknek, a 
szülők megbízásából az óvodával kapcsolatba kerülő személyeknek, és 
gyermekeknek be kell tartaniuk. 

• A Házirend rendelkezéseit minden év május 31-ig felülvizsgáljuk. 

Márkó, 2013. szeptember 1. 

 Fenyvesi Andrea 
 óvodavezető 
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