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MOTTÓNK: 

 

„ CSINÁLJON BÁRMIT, 
AMI NYITOGATJA SZEMÉT ÉS ESZÉT, 

SZAPORÍTJA TAPASZTALATAIT. 
Ő AZT HISZI CSAK JÁTSZIK. 

DE MI TUDJUK, MIRE MEGY A JÁTÉK. 
ARRA, HOGY E VILÁGBAN OTTHONOSAN MOZGÓ, 

ELEVEN ESZŰ, TEVÉKENY EMBER VÁLLJÉK BELŐLE.” 
( VARGA DOMOKOS) 

 
 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Csillagvár Óvodában! Az elkövetkezendő évek során 

közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha 

kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi nevelő partnerek 

lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és hosszabb távon sikerese legyen, 

engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, 

szabályokat. 

A Csillagvár Óvoda Házirendje állapítja meg az intézményben a gyermeki jogok, szülői 

jogok, kötelességek gyakorlásával, az óvoda munkarendjével kapcsolatos és a működéssel 

kapcsolatos rendelkezéseket. Alapgondolatunk, hogy az óvoda a gyermekekért van, s mi 

munkánk során – egyenlő bánásmódot biztosító – érdekét vesszük figyelembe. Hivatásunk 

végzése közben mindenkor számítunk az Önök segítségére, mert csak a kölcsönös bizalom, az 

együttműködés teremtheti meg azt a légkört, amelyben a gyermekek biztonságban, 

nyugalomban élhetnek és fejlődhetnek! 

A Házirend célja a törvényben foglalt jogi, magatartási szabályok hatékony érvényesülése. 

Az intézmény egyéni, más (jog)szabályokban nem rögzített belső jogi normákat 

megfogalmazó szabályainak kialakítása. A Házirendben történő kérdések szabályozása nem a 

gyermekeknek, hanem a szülőknek szól. A szülő számára nyújt iránymutatást gyermeke 

érdekében. Az ebben megfogalmazott  szabályok kikényszeríthetők, megsértésük jogi 

felelősséggel jár. 
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Jelen házirendet az óvoda szülői munkaközössége és nevelőtestületének javaslatai alapján az 

intézmény vezetője készítette el és terjesztette elfogadásra a szülői munkaközösség 

egyetértésével a nevelőtestület elé, jóváhagyásra a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

elé.  

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott Házirendet figyelmesen olvassák végig, és a 

gyermekek, valamint az eredményes együttműködés érdekében a benne foglaltakat 

törekedjenek betartani! A Házirendben megfogalmazott szabályok az óvodánkban történő 

belépéstől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve –évente, a szülőkkel történő  

megállapodás szerint – a nevelési időn túl, valamint az intézmény épületén kívül szervezett 

programok idejére is érvényesek.  

A gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a 

benne foglaltak érvényesülésében. 

A házirend mind a négy telephelyen a kijelölt helyen kerül kifüggesztésre.  

Kelt: 

Intézményvezető 

 

1. Általános tudnivalók 

1.1 Törvényi háttér 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 25.§ (2)bek.  

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 1997.évi XXXI.tv. a Gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról (továbbiakban 

Gyvt.) 

- 2012.évi CXXIV.tv. a Nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 

- 1993. évi LXXIX.tv. a Közoktatásról (továbbiakban Kt.) 

- A fenntartó oktatási koncepciója 

- Az intézmény Alapító Okirata 

- Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

- Az intézmény Pedagógiai Programja 
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Kapcsolódó törvények 

- 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

- 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

- 190/2015.(VII.20.) Korm.rendelet a gyermek étkeztetés normatív 

kedvezményének igénybevételéhez. 

 

1.2 Az óvoda fontosabb adatai 

Óvodánk neve: Csillagvár Óvoda 

Intézményvezető: Leleszné Sveda Klára  

Székhelye:  

4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u.1. 

Tel/fax: 52/227-781 52/561-001 

E-mail cím: kolcsey@csillagvarovoda.hu  

Web lap címe: www.csillagvarovoda.hu 

 

Telephelyek:  

Csillagvár Óvoda Dobó István utcai telephely  

4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u.70 sz. 

Vezető-helyettes: Fazekasné Rab Julianna 

Tel: 52/371-424 

E-mail cím: dobo@csillagvarovoda.hu  

 

Csillagvár Óvoda Hét vezér utcai telephely  

4220 Hajdúböszörmény Hét vezér út 58 sz. 

Vezető-helyettes: Félegyháziné Kathi Ildikó 

Tel/fax: 52/371-207 

E-mail cím: hetvezer@csillagvarovoda.hu  
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Tagintézmény: 

Csillagvár Óvoda Hajdúvidi Tagintézmény 

4086 Hajdúvid Óvoda u.15 sz. 

Tagóvoda-vezető: Fodor Istvánné 

Tel/Fax: 52/217-142 

E-mail cím: hajduvid@csillagvarovoda.hu  

 

Az óvoda fenntartójának neve: Hajdúböszörményi Önkormányzata 

Gyermekvédelmi felelős: Félegyháziné Kathi Ildikó 

Óvodatitkár:  Molnárné Kiss Ildikó 

Fejlesztést segítő szakemberek:  

 Logopédus:  

 Fejlesztőpedagógus 

 Gyógypedagógus  

 Pszichológus  

Elérhetőségük: hirdetőtáblán megtalálható 

  

1.3 Az intézmény tevékenységei: 

Alaptevékenysége: 

Q (2,5) 3-7 éves gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének segítése, 

esélyteremtés, tehetséggondozás megvalósítása. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet 

magába foglaló foglalkozások keretében folyik és a tankötelezettség megkezdéséig tart. A 

szocio-kulturálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekeknél a hátrányok kompenzálása. Az 

óvoda  a hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az 

oktatásért felelős miniszter az általa kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program szerinti óvodai fejlesztő programot szervez. Sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság szakvéleménye alapján. 

Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás. Azoknak a különleges bánásmódot igénylő 
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gyermekeknek a befogadása, integráltan nevelése, akik a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján érzékszervi (hallási), enyhe értelmi, vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás- 

szabályozási zavarral) küzdenek. Egy óvodai csoportban tanköteles, de a pedagógiai 

szakszolgálat által kiadott szakvélemény szerint az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget el 

nem érő gyermekek intenzív fejlesztő felkészítése. Az intézmény az érvényben lévő törvényi 

rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a fakultatív hit- és erkölcstan oktatáshoz szükséges 

tárgyi feltételeket. Az alaptevékenységhez kapcsolódó tanfolyamok, egyéb kulturális 

rendezvények szervezése. Jó gyakorlatok átadása, fejlesztése. 

Óvodás gyermekek étkeztetése, munkahelyi étkeztetés 

Óvodánkban a nevelőmunka a köznevelési törvény, a szervezeti és működési szabályzat, az 

óvodai nevelés alapprogramja, valamint a helyi pedagógiai program szerint folyik. 

 

2. Általános információk 

 

2.1 A gyermeki jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai: 

Óvodai felvétel: KT 24.§ (1)(2)(3)(4) bekezdés. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

Időpontját minden év legkésőbb március 30-ig a fenntartóval való egyeztetés után tesszük 

közzé. Ennek időpontja városunkban megegyezik az iskolai beíratás időpontjával (3nap). Az 

óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől 

számított feél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetben lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb  gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető. A korának megfelelő szociális érettséggel rendelkezik. 

A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. A jelentkezés előtt 

nyílt napot, hetet biztosítunk óvodánk, óvodai életébe történő megtekintésére.  
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A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a 7. életévét 

betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét tölti, akkor kezdhet újabb 

nevelési évet, ha augusztus 31. után született és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, vagy a 

szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy évig egy nevelési évig maradjon 

az óvodában. A Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vagy a Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet. 

A létszámtól függően nemcsak szeptemberi, hanem folyamatos felvételre is van lehetőség. 

Óvodakezdéskor két hétnél nem régebbi orvosi igazolást kérünk. 

Elsősorban azok a gyermekek nyernek felvételt óvodánkba, akik a körzetben laknak, ahol a 

szülők munkahelye közelben van, vagy útba esik.  

Kötelesek vagyunk felvenni azokat a gyermekeket, akik e törvény 24.§-ának (3) bekezdése 

alapján kötelesek óvodába járni (csak helyhiány miatt tagadhatja meg a gyermek felvételét) . 

Nem lehet megtagadni a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

felvételét, ill. akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 

2014. január 01-től a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt 

vennie. 

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva az 5. életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben 

való részvétel alól, ha  a gyermek családi körülményei képességeinek kibontakoztatása, 

sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelés, fejlesztő nevelésben is teljesíthető. 

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, ha a felvételre jelentkezők száma meghaladja 

a felvehető gyerekek számát az –óvodavezető, több óvoda esetén a fenntartója bizottságot 

szervez. A bizottság a felvételre. javaslatot tesz. 

A létszám beteltét követően a jelentkező gyermekeket az intézmény vezetője előjegyzésbe 

veszi, és megüresedő hely esetén  jelzéssel él a szülő felé. 

- Felvétel-elutasításáról az óvoda vezetője a szülőt 8 munkanapon belül írásban értesíti, az 

elutasítás ellen a szülő 15 munkanapon belül felül bírálati kérelmet nyújthat be a jegyzőnek 

címezve az óvoda vezetőjénél. 
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Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról, a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az intézményvezető dönt. 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele a 

nevelési évben folyamatosan történik. 

Az óvodába történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltésével válik érvényessé. 

Jogviszonya az első óvodában töltött nappal kezdődik. 

- Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése: 

- ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. (ebben az esetben a gyermek 

kimaradását a szülőnek írásban be kell jelentenie, jelezve, hogy gyermeke melyik óvodába 

távozik. 

- ha  a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására 

- Ha  a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján 

- megszűnik az óvodai elhelyezés, a köznevelési törvény 74.§ (3) bekezdésében foglaltak 

kivételével -, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10 –nél több napot van távol, feltéve, 

hogy az óvoda a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan 

mulasztás következményeire. A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda, 

írásban értesíti a gyermek állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzatot. Ha a szakértői bizottság a gyermek áthelyezéséről dönt. 

 

Óvodánk felvételi körzete:  A fenntartó által írásban meghatározott körzet, melyről a szülők 

hirdetmény formájában tájékozódhatnak. 

 

A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárás rendje 

A gyermekek beiskolázást mindenkor érvényes törvényi szabályozások és a fejlődési mutatók 

határozzák meg. 

A gyermek ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban az évben, 

amelyben a 6. életévét betölti, legkésőbb, amelyben a 8. életévét tölti, tankötelessé válik. Az a 

gyermek, aki elérte a megfelelő fejlettséget, abban a naptári évben, amikor 6. életévét, 

augusztus 31-ig betölti, tankötelessé válik. Pedagógiai Programunk tartalmazza az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettség mutatóit. 
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Az iskolai alkalmasságot az óvodapedagógus javaslatára az intézményvezető határozza meg, 

amit alátámaszt a gyermekek fejlődési ütemterve. A szakvélemény kiállítása az óvodavezető 

jogköre. 

A jelentkezéshez szükséges okmányok: 

• A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító (születési anyakönyvi kivonat) 

• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

• Gyermek TAJ kártyája  

• A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

• A felvételről, átvételről az óvodavezető dönt 

• Ha a  jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, abban az esetben 

felvételi bizottságot kell alakítani. A bizottság úgy tesz javaslatot, hogy megvizsgálja 

az összes jelentkező gyermek helyzetét. 

• Sajátos nevelési igényű, óvodáskorú gyermek esetében, az óvodába lépéskor a 

gyermeknek rendelkeznie kell és az óvoda rendelkezésére kell bocsájtania a következő 

dokumentumokat: 

o Orvosi diagnózist, vagy a vizsgálat folyamatáról szóló igazolásokat 

o Megelőző pszichológia, gyógypedagógiai véleményeket, vizsgálati 

eredményeket  

o Szakértői véleményt 

2.2 A gyermekek óvodai munkarendje 

A nevelési év meghatározása 

A nevelési év – amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik – minden év 

szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az intenzív fejlesztési szakasz minden 

év szeptember 01-től a következő év május 31-ig tart. 

Az óvoda jelentős létszám csökkenése esetén (nyári élet, iskola, őszi és tavaszi szünete) 

csoport, illetve óvodák közötti összevonással üzemel.  
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A nevelés nélküli munkanapokkal és a nyári zárással kapcsolatos tudni valók: 

- a 11/1994.VI..8-i MKM számú rendelet biztosítja az óvodák számára, hogy évente 5 

alkalommal nevelés nélküli munkanapot (továbbképzés, értekezlet, kirándulás, szakmai nap) 

tartson. Ezek a munkanapokon gyermekek nem tartózkodnak az óvodában. A nevelés nélküli 

munkanapot 7 nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk. 

- ha a szülő a gyermeke elhelyezéséről ezeken a napokon nem tud gondoskodni, forduljon 

segítségért az óvodavezetőjéhez. 

A nyári zárás ideje 6 hét a képviselő-testület határozata értelmében. A zárás időpontjáról 

legkésőbb április 15-ig tájékoztatjuk a szülőket.  Az óvodák nyári zárásának időpontjáról 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a helyi Szabadhajdú újságban tájékoztatja a 

szülőket. Az óvodákban a hirdetőtáblán is informálódhat a szülő. Óvodánk mindig biztosít 

ügyeletet a nyári leállás alatt, így a telephelyek két ütemben zárnak. A zárva tartás ideje alatt a 

szülő kérésére esetenként, a gyermeket az ügyeletes óvodába viheti. 

Törvényi jogszabály rendelkezik a téli szünet időpontjáról. Az óvodák téli szünete 

megegyezik az iskolák téli szünetével. Az első munkanap megegyezik az első tanítási nappal. 

 

2.3 Az óvoda napirendje 

A telephelyek heti és napirendje változó, erről a hirdetőtáblákon tájékozódhat, 

korcsoportonként pár perces eltérések lehetségesek, illetve a helyi sajátosságokhoz igazodva 

változhatnak. 

A délelőtt folyamán kerül sor a logopédiai, fejlesztőpedagógiai és gyógypedagógiai 

foglalkozásokra. Ezen kívül általában délelőttre szervezzük a foglalkozáson kívüli 

tevékenységeket, élményszerzéseket, kirándulásokat, sétákat. 

Az évszaknak és az időjárásnak megfelelően változik a szabadban töltött tevékenységek ideje.  

Ha az idő engedi a mindennapos testnevelést is a szabadban szervezzük. 

A folyamatos tízórai a gyermekek számára 8,30 – 9,00 óra között valósul meg. Az ebéd és az 

uzsonna elfogyasztása egy időben minden gyermek számára egyszerre történik a délutáni 

pihenő után. A napirendet és a heti rendet részletesen a csoportnaplók tartalmazzák. 

A logopédus és fejlesztőpedagógus a fejlesztő foglalkozásokra az óvodapedagógusokkal 

egyeztetett módon, órarend szerint viszik el   a gyermekeket. Utazó gyógypedagógus a 
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szakértői bizottsági véleményben foglaltak szerint látja el a sajátos nevelési igényű 

gyermekeket. 

 

2.4 Az óvoda nyitvatartási ideje 

A napi nyitva tartás 

- Az óvoda reggel 7 órától este 17 óráig tart nyitva. 

- 7 órától 7 30 óráig a gyermekeket összevont csoportban szakképzett óvónő fogadja. 

- 7 30 órától 16 30 óráig a gyermekekkel a csoport óvodapedagógusa foglalkozik. 

- 16 30 órától 17 óráig - egy óvodapedagógus részvételével – összevont csoportban vannak a 

gyerekek. 

Az ügyeletes csoport jele az óvoda faliújságján megtalálható. 

 

2.5 A gyermekek érkezésének és távozásának rendje 

Anyás beszokatás van, óvodánkban erre programunk részletesen kitér. Az óvónők és a szülők 

év elején (ill. év közben bármikor) egyeztetnek, hogy a szülőkön kívül ki, hogyan és mikor 

viszi haza a gyermekeket. A gyermeket beérkezéskor a szülő köteles a csoportszobáig 

kísérni és ott az óvónőnek átadni, aki a felügyeletét átveszi. 

A gyermeket az óvodából csak szülő/gondviselő/ vagy az általa írásban megbízott 14. évét 

betöltött személy viheti el. Délután jelezzék, hogy elvitték a gyermekeket az óvodából! 

Azt várjuk, hogy a gyermekek mindennap legkésőbb 8,30-ig érkezzenek meg hozzánk. (a 

tanköteles korúak 8,00 óráig), mert bár rugalmas a napirendünk, ezen belül is vannak 

kötöttségeink. Szeretnénk, ha a hozzánk felvett gyermekek az óvodába járás terén is 

megszoknák a rendszerességet, és csak indokolt esetben hiányoznának! 

Bármilyen okból bekövetkezendő távollét esetén, feltétlenül elvárjuk a szülői kötelesség 

alapján a jelzést! 

A szülők gyermekeiket az óvoda nyitva tartási ideje alatt bármikor behozhatják és 

hazavihetik, a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása mellett: 

• Az óvoda kapuján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem . 

• Az óvoda kapui  a gyermekek biztonsága érdekében felső retesszel vannak ellátva, 

melyet kérünk, hogy minden ki – és belépéskor zárják le. 
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• A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermekeket 

testvérrel, vagy hozzátartozójukkal hazaengedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell 

átadni az óvónőnek. 

• Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatóság határozatában foglaltak szerint 

köteles az óvoda a gyermeket átadni. Határozat hiányában az óvoda mindkét szülő 

számára a szülői jogoknak megfelelően köteles eljárni. 

• Amennyiben a család önhibáján kívül nem tud a gyermek hazaviteléről a zárás idejéig 

gondoskodni, az óvónő köteles a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat segítségét 

igénybe venni. 

• Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. 

• Az ügyeletet a szülők csak indokolt esetben vegyék igénybe. 

 

3. A szülői (gyermekjogok képviselője a szülő) jogok és kötelezettségek 

gyakorlásával kapcsolatos szabályok 

3.1 A szülők jogai, kötelességei 

A szülők joga, hogy: 

- szabadon megválaszthassák gyermekük számára a nevelési – oktatási intézményt, 

- megismerjék az intézmény Pedagógiai Programját és Házirendjét, 

- gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást, 

nevelésükhöz tanácsokat, segítséget kapjanak az óvónőktől, és a Pedagógiai Szakszolgálat 

szakembereitől. 

- kezdeményezzék Szülői Szervezet létrehozását és közreműködjenek annak 

tevékenységében, döntések előkészítésében. 

- szervezett nyíltnapokon kívül is betekintsenek a gyermek csoportjában folyó pedagógiai 

munkába, kérjük, ezt előzetesen a csoportos óvónővel egyeztessék. 

- a szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a 

fenntartó által megállapított ellátáson díjon felüli szolgáltatások körébe tartozó program 

megvalósításánál nem lehet túl lépni. 
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- a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az 

óvodavezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselje tanácskozási joggal részt 

vehet a nevelőtestület értekezletein. 

- személyesen, vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

 

A szülők kötelessége, hogy: 

- biztosítsák gyermekük részvételét az óvodai nevelés keretében történő iskolai életmódra 

való felkészítésben, 

- 3 éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való rész vételét, továbbá 5 éves kortól 

tankötelezettségének teljesítését. 

- megtegyék a szükséges intézkedéseket gyermekük jogainak érvényesítésében 

- megtegyenek minden tőlük elvárhatót gyermekük neveléséért, fejlődéséért, 

- rendszeres kapcsolatot tartsanak gyermekük pedagógusaival, 

- segítsék elő gyermekük közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, 

a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, 

- gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvoda 

pszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való rész vételt, ha  a gyermekével 

foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az 

e bekezdésben foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző hatósági eljárás 

keretében kötelezheti a szülőt kötelezettségének betartására. 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülő gyermeke hiányzása esetén 

minden esetben mondja le a gyermeke étkezését a hiányzott napokra. 

- erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az óvodában okozott kárért 

- tartsák tiszteletben az óvoda pedagógusainak, alkalmazottainak jogait, emberi méltóságát. 

- évente kétszer részt vegyen a gyermeke fejlődéséről szóló óvodapedagógusi tájékoztatón és 

az ott elhangzottakat aláírásával dokumentálja. 
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3.2 A gyermek jogainak gyakorlásának, kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos 

szabályok 

- a gyermekeknek joga, hogy a nevelési intézményben biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék. Óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 

sportolási, étkezési lehetőségek biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően 

alakítsák ki. 

- 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. 

- a gyermek joga, hogy személyiségjogait, cselekvési szabadságát és a magánélthez való jogát 

az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e 

jogainak érvényesítésében. 

- képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő differenciált fejlesztéséről az 

óvoda dokumentációt vezet, melyről a szülőt informálja. 

- a gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, 

pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 

- a pedagógust és a nevelési munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség 

terheli minden gyermekkel, családdal kapcsolatos információt illetően, melyről munkája 

során értesül. 

- a gyermeknek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben 

részesüljön.  

- a gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

 

A gyermekek kötelessége 

- elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá jelentse a 

felügyeletét ellátó pedagógusnak, vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, vagy 

másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt. 

- hogy betartsa az óvoda helységei és az óvodához tartozó épületek használati rendjét 

megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat és 

eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit. 
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- óvja saját és társai testi épségét, egészégét 

- az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni 

 

3.3 A szülők és az óvoda dolgozóinak együttműködése 

- A gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék társaikat, 

fogadják el másságukat, ugyanakkor legyenek képesek alkalmazkodni. 

Kerüljék a durvaságot, erőszakot, a konfliktusokat, egyedül vagy felnőtt segítségével 

próbálják megoldani. Kérjük, hogy ennek megvalósításában támogassák a pedagógusokat. 

 - A gyermekek optimális nevelése érdekében szükség van a nyílt, őszinte kapcsolat 

kialakítására. 

- fontos a közös nevelési elv kialakítása a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. A 

szülőnek lehetősége van az óvodában folyó nevelőmunka alakításában, ezért kérjük, hogy 

vegyenek részt a megfelelő fórumokon, rendezvényeinken, ahol aktív részvételükkel, 

javaslataikkal segíthetik a közös gondolkodást. 

-  Valamennyi szülő és az óvoda dolgozói kulturált magatartásukkal a közösségi érintkezés 

szabályainak betartásával segíti elő a gyermekek személyiségének pozitív irányú fejlődését. 

-  Kérjük, óvja és becsültesse meg gyermekével az óvoda tulajdonát képző eszközöket, 

tárgyakat, ügyeljenek a tisztaságra és cselekvően támogassák az óvodát nevelési feladatainak 

ellátásában.  

Kérjük, hogy intézményünk egész területén mellőzzék a dohányzást! 

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék és 

fogadják el társaik egyéniségét a sajátos nevelési szükségletű gyermekekkel együtt. Az 

esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal oldják meg. Ezen törekvésünk 

sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Pl. 

ne tegyenek a gyermek előtt, indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak 

származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre. 

Az óvoda dolgozói a pedagógiai munka végzése, vagy annak segítése idején mobil telefonjuk 

használatát igyekeznek minimálisra korlátozni. Így közvetlenül hívni őket nem tudják, de 

üzenetet hagyhatnak. A gyerekkel kapcsolatos információt lehetőleg az óvoda vezetékes 
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telefonján jelentse és ne az óvónő mobilján. Az üzenetet az óvodavezető, vagy az óvodatitkár, 

illetve a dajka átveszi és gondoskodik annak átadásáról. 

 Nálunk a folyamatos napirend rugalmasan szolgálja a gyermekek érdekeit. 

A gyermekcsoportokban folyó pedagógiai munkát zavarja, és az óvónő figyelmét elvonja, ha 

Önök hosszabb ideig lekötik őt (gyermekekkel kapcsolatos, vagy magánjellegű 

beszélgetéssel). Kérjük, a reggeli találkozás kizárólag csak rövid információátadásra 

szorítkozzon. Az óvónővel történő időigényesebb beszélgetésre előre egyezetett időpontban, a 

fogadó órákon megfelelő helyet biztosítunk.  

 

3.4 Tájékoztatás, ügyintézés, panaszkezelés 

-  A szülők számára minden hónapban szervezett formában biztosítunk valamilyen 

lehetőséget, hogy gyermekéről, az óvoda életéről informálódjon. 

-  Szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, játszóház, karácsonyi koncert, munkadélután, 

ünnepi előkészületek, ünnepélyek, különböző rendezvények (szüreti nap, gyermeknap). 

-  A rendszeres fogadóórákon túl a szülők és az óvónők is kezdeményezhetnek megbeszélést, 

ha a probléma ezt indokolja. 

-  Komolyabb probléma, konfliktus esetén mindenképp keressék fel először a telephely 

vezetőjét lehetőleg 11 óra után, ha nem rendeződik a probléma, akkor forduljanak az óvoda 

vezetőjéhez. Az óvodavezető általában 8-16 óráig tartózkodik a székhelyen (Kölcsey u.1 sz.). 

Halaszthatatlan ügyekben azonnal, egyébként telefonon vagy személyesen előre egyeztetett 

időben fogadja a szülőket. 

-  A pedagógust és az alkalmazottakat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és a 

családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a 

hivatásának ellátása során szerzett tudomást. 

-  Hivatalos ügyintézés az irodában történik. Kérjük, hogy bármilyen problémát, sérelmet, 

javaslatot a lehető legrövidebb időn belül beszéljenek meg a csoportos óvónőkkel vagy a 

vezetővel. Az írásban beadott panaszokat, javaslatokat az óvodavezető kivizsgálja és 30 

napon belül írásban válaszol. Amennyiben a szülő számára a válasz nem kielégítő, az óvoda 

fenntartójához fordulhat jogorvoslatért. 
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3.5 Az étkezési díj befizetésének rendje 

-  A gyermek az óvodában napi háromszori étkezésben részesül: 

- tízórai, 

- ebéd, 

- uzsonna.  

A térítési díj összegét az önkormányzat határozza meg. A napidíj jövedelemviszonytól 

függetlenül egységes. 

- a törvényi változások alapján az óvodások ingyenes étkezésben részesülnek, amennyiben 

megfelelnek a rendeletben meghatározott feltételeknek. Erről a szülőnek írásban nyilatkoznia 

kell. 

Az étkezési térítési díj befizetésének pontos időpontja mindig olvasható a hirdetőtáblán, 

melyet az óvodatitkárnak egész hónapban előre kell befizetni. A havi térítési díj összege a 

hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra. Amennyiben a szülő elmulasztotta 

az étkezési díj befizetését, lehetősége van az előre jelzett pótbefizetési napon gyermekének 

ebédjét kifizetni. A gyermekek hiányzása esetén Önöknek kell az étkezést lemondani, illetve 

étkezés előtt visszajelenteni. A le és visszajelentéseket, ha az 8,45-ig megtörténik, 48 óra 

eltolódással tudjuk figyelembe venni. A lemondott étkezési napok térítési díját a következő 

havi befizetésnél tudjuk jóváírni. Be nem jelentett, vagy későn jelentett hiányzás esetén a 

térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak igényt. 

Bármilyen okból történő túlfizetés (Gyvk, év végén, gyermek távozása esetén) összegét az 

óvoda egyszerűsített készpénzfizetési számlán, készpénzben visszafizeti. 

Óvodásaink számára az ételt a Központi konyha biztosítja. 

Az óvodában elfogyasztott ételekből eltett étel mintát 48 óráig őrizzük meg. Kivétel: 

születésnapi, névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport 

számára vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Kérjük, hogy a behozott 

gyümölcsöket és zöldségeket biztonságos helyről szerezzék be. 

A heti étrendet a szülő bármikor megnézheti és tájékozódhat az elfogyasztott élelmiszerről. 

Összeállítása a hirdetőtáblán megtekinthető. Kérjük, hogy gyermeke születésnapján, ill. 

névnapján az ünnepi kínálásra, farsangra, egyéb alkalomra csak eredeti csomagolású, édes, 

vagy sós kekszet, gyümölcsöt, gyümölcslevet, üdítőt küldjenek. 
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Nem etikus a többi gyerekkel szemben és zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról 

hozott élelmiszert fogyaszt, nassol. 

 

3.6 Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink 

Nevelési évenként, a szülők igényei szerint szervezzük a különböző szolgáltatásokat. 

Megszervezésében kiemelt szempont, hogy szakszerű legyen, vegye figyelembe az 

óvodáskori sajátosságokat, a napirendbe úgy épüljön be, hogy ne terhelje túl a gyermekeket. 

 

Fakultatív, hit- és vallás oktatás megszervezése 

Intézményünk biztosítja az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvoda életrend figyelembe 

vételével a szülők igényei alapján a hit élettel történő ismerkedésre, egyházi jogi személy 

segítségével. Az igényekről a szülők írásban nyilatkoznak az adott nevelési év elején. 

 

Étkezés, és önköltséges szolgáltatások 

Az óvodai nevelés ingyenes. Fizetési kötelezettség az alábbiakban terheli a szülőket: 

• A gyermekek napi háromszori étkezésének térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna) 

• Igényelt szolgáltatás díja. Ezek lehetnek:  

o Játékos vízhez szokatás 

o Játékos ismerkedés idegen nyelvvel  

o Néptánc, zeneovi 

o Kirándulások bérelt busszal, vagy egyéb közlekedési eszközzel 

o Múzeum látogatás, bábszínház 

A kiscsoportosoknak elsősorban a beilleszkedés, a szokások, szabályok megismerése, 

alkalmazkodó készség alakítása a fő célunk, ezért a kicsiknek csak kirándulásokat szervezünk, 

ezt is az év második felében. 

 

3.7 A gyermek megbetegedésével kapcsolatos teendők 

Iskolaorvos: Dr. Török Ildikó  

Az óvoda védőnője: Hét vezér u.: Nyíriné Poór Judit 

                                   Dobó István u, Kölcsey u..: Ujjné Pomaházi Julianna 
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                                   Hajdúvid : Németh Gáborné 

 Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! 

Beteg, gyógyszert szedő gyermek, a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében, az 

óvodát nem látogathatja, gyógyulása után orvosi igazolással jöhet óvodába. 

- 3 napon túli hiányzás esetén, ha a hiányzás okát a szülők előzetesen nem jelentették be, 

szintén orvosi igazolást kérünk. 

 A gyermeknél észlelt fertőző betegséget kérjük bejelenteni.  

Gyógyszert a gyermekeknek nem adunk be!  Kivételt képez tartós betegség esetén, orvosi 

javaslat és szakvélemény (pl.asztma) alapján adható be az óvodában. Ezeket a szereket kérjük 

az óvodapedagógusnak átadni megőrzésre. 

� Ha a gyermek az óvodában lázas lesz, hány, baleset éri értesítjük Önöket, hogy időben 

orvoshoz vihessék. Csak sürgősség esetén intézkedünk a gyermek mielőbbi orvos 

szakemberhez való eljuttatásához. 

� A fertőzés elkerülése érdekében kérjük a szülőket, hogy jelezzék az óvónőnek, ha 

gyermekük hajában tetűt, vagy serkét találnak. A szükséges intézkedéseket tegyék 

meg, és csak orvosi igazolással tudjuk fogadni a gyermekeket. 

� Fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek, a további 

megbetegedések elkerülése érdekében szükséges preventív intézkedések miatt 

� Zárlatot az óvodában fertőző betegség esetén az óvoda orvosa rendelhet el. 

� A gyermekek óvodába lépéskor – 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. 

 

3.8 Igazolatlan mulasztás következményei 

- ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben 10 napnál 

többet mulaszt az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 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 



 

Csillagvár Csillagvár Csillagvár Csillagvár ÓvodaÓvodaÓvodaÓvoda    
4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.    
Tel/ fax.: 52/227Tel/ fax.: 52/227Tel/ fax.: 52/227Tel/ fax.: 52/227----781781781781    
EEEE----mail: mail: mail: mail: kolcsey@csillagvarovoda.hukolcsey@csillagvarovoda.hukolcsey@csillagvarovoda.hukolcsey@csillagvarovoda.hu        
Web: Web: Web: Web: www.csillagvarovoda.huwww.csillagvarovoda.huwww.csillagvarovoda.huwww.csillagvarovoda.hu        

 

 21 

szolgálat és az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedik, ezáltal feltárják a mulasztás 

okát, figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó 

helyzet megszüntetésével, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

- ha  a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult – a gyermeknek 

- a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább 6 órát az óvodában kell 

tartózkodnia 

- a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 

20.§-a (2) bekezdésének a, pontja szerint igazolt és igazolatlanul mulasztott napok 

száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25%-

át azzal, hogy a mulasztásból 10 napot július, augusztus hónapokban, a 25% 

megállapításánál figyelmen kívül kell hagynia 

 

3.9 A gyermek egészségügyi védelmével kapcsolatos teendők 

- a gyermek az óvodába balesetveszélyes tárgyat nem hozhat be, 

- a csoportszobákba, a mosdókba a szülő csak váltócipőben mehet be, 

- a konyhában idegen személy nem tartózkodhat, 

- az óvoda területén dohányozni tilos. 

 

A gyermekvédelmi felelős és az intézményvezető (szükség esetén) tart kapcsolatot az 

ápolónővel, az egészségügyi szervezetekkel. A gyermekvédelmi felelős elérhetősége minden 

telephelyen, az információs táblán található.  

Az óvoda működtetése során az ÁNTSZ által meghatározott szabályokat igyekszünk 

szigorúan betartani, (fertőtlenítés, takarítás, stb). 

 

3.10 Az óvodába hozható tárgyak, eszközök 

-  Minden olyan tárgyat, játékot behozhatnak, ami a gyermeket megnyugtatja, ami a család 

melegét idézi fel a gyermek számára (alvós játék, kispárna...) 

- A tárgyak behozatalánál tartsák szem előtt, hogy az óvoda nem tud felelősséget vállalni 
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a behozott értékekre. Ezért kérjük, ne hozzon a gyermek ékszert, pénzt, drágább ruhákat, 

játékokat, mobil telefont és balesetet előidézhető tárgyakat. 

- kérjük a szülőket, hogy gyermekeik ruházatát ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárgy 

(szúró, vágó eszköz) ne maradjon a zsebükben. 

- az utcai közlekedéshez használt gyermekkerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen, 

korlátozott számban tudjuk tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így 

megrongálódásuk, eltűnésük esetén az intézményt felelősség és kártérítés nem terheli. 

 

3.11 Az óvoda védő – óvó előírásai 

Gyermekeinkkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformát a 

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. 

Az óvónőnek átadott gyermekek egészségéért és testi épségéért a szülő megérkezéséig 

az óvónő felel. Az óvónő a rábízott gyermekekkel minden nevelési év kezdetén, valamint 

kirándulások előtt és egyéb szükséges esetekben – a gyermekek életkorának megfelelően – 

ismerteti az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat 

és az elvárható magatartásformát, és ezek elsajátításáról meggyőződik. 

A csoportban és udvaron lévő tárgyak helyes használatára állandóan felhívjuk a gyerekek 

figyelmét. 

 Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az 

elsősegélynyújtás.  Ha úgy ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szükség – a szülők 

érteítése után – a megfelelő szakrendelőbe visszük el őt, orvosi kezeléséről a szülő dönt. A 

baleseti jegyzőkönyvet az óvodatitkár készíti el az intézmény vezetőjével. (1 példányt a 

szülőnek kell átadni és 1 példányt az irattárban kell elhelyezni.) 

Nevelési tervünkben is rögzítettük az óvó-védő előírásokat. A következő dokumentumokban 

találhatók meg: SzMSZ 13.2, pontja, HOP 60. oldal. A gyermeke biztonságának érdekében 

az óvodába érkezés után és a távozás után minden esetben kilincsre és reteszre zárják be 

a kaput maguk után. Az a szülő, aki kerékpárral érkezik intézményünkbe, kérjük a 
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kerékpárját az erre kijelölt kerékpártárolóba helyezni. A kerékpárokért felelősséget nem 

vállalunk! 

Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, Munkavédelmi- tűzvédelmi 

szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani. 

Tiltott cselekvés az épületen belül a dohányzás, egyéb tűzveszély okozása. Veszélyes 

tárgyak, fegyvernek minősülő szúró, vágó eszközök, gyufa a gyermeknél történő megtalálása 

esetén azt azonnal elvesszük és figyelmeztetjük a szülőt, hogy figyeljen oda jobban gyermeke 

játékaira, s egyéb játéknak minősülő tárgyaira!  

Az óvodában bekövetkezett rendkívüli esemény (tűz- és bomba riadó, természeti katasztrófa) 

esetén a gyermekek elvárható magatartási, viselkedési szabályai: a gyermekek kötelesek az 

őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul végrehajtani, és életkorukhoz mérten a lehető 

legrövidebb idő alatt teljesíteni. 

Rendkívüli esetben tűz, víz, stb. esetén a pedagógusoknak, a gyermekeknek a Tűzriadó 

tervben előírt előírásokat kell követniük, megtartani! A menekülési útvonal minden 

telephelyen a bejáratok mellett található! 

A délutáni játékidőben kérjük a Szülőket, hogy a lehető legkevesebb időt töltsék az udvaron, 

mert huzamos jelenlétükkel veszélyeztetik azon óvodások biztonságát, akik még az óvodában 

az óvónők felügyeletére vannak bízva. 

A szülők a csoportszobákba, mosdókba nyíltnap, rendezvények kivételével egészségügyi 

okok miatt nem mehetnek be. 

 

3.12 Gyermek ruházata az óvodában 

Óvodai ruházat: 

Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik. 

Öltözködjenek a gyermekek rétegesen, az időjárásnak megfelelően, ruházatuk legyen 

strapabíró és könnyen kezelhető. A kabátokon, felső ruházatokon a gumis húzózsinor helyett 

sima zsinór legyen, ami 5cm-re érjen túl a galléron, kabátalján. Jó ha minden ruhadarabot és 

lábbelit megkülönböztetett jelzéssel a gyermek jelével, vagy monogramjával - látnak el, és az 

öltöző polcra helyezik . Kérjük a szülőket, hogy gyakran nézzék át a kicsik ruhazsákját, hogy 

meg van-e a benti cipő, váltóruha, ill. nincsenek-e felesleges dolgok a zsákban. A szülők 
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kötelesek gondoskodni a (torna felszerelésről, fogmosó készletről, törölközőről, évente két 

alkalommal az egészségügyi csomagról, ruhazsákról, ágyneműről, a gyermekek esetében 

váltóruháról – illetve figyelembe véve a csoportszokásokat). Ünnepélyek alkalmával a 

gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő. A szűkös tárolási lehetőségek miatt csak a 

legszükségesebb ruhaneműt tudjuk elhelyezni. A gyermekeknek az óvodában az ékszerek 

viselése nem ajánlott (gyűrű, lánc, karkötő, lógós fülbevaló), mert balesetveszélyes, 

elvesztéséért, rongálódásáért felelősséget nem vállalunk. A gyermek ruházatáért, az itt hagyott 

ruhaneműkért az óvoda szintén nem vállal felelősséget. Szükség esetén a váltóruhákat, 

amennyiben a gyermeket nem tudjuk saját ruhájába átöltöztetni, a kölcsön adott ruhaneműt 

kérjük tisztán visszahozni!  

 

3.13 A gyermekek értékelésének rendje, különös tekintettel az iskolaérettségre 

A gyermekekkel kapcsolatos információt csak a saját óvónőtől vagy az óvoda vezetőjétől 

kérhetnek a szülők. 

Beiskolázással kapcsolatos információ és teendők: 

• Tanköteles korú az a kisgyermek, aki május 31-ig betölti a 6. életévét. A szülő 

kérésére az a gyermek is beiskolázható, aki december 31-ig tölti be a 6. életévét. 

• A beiskolázás a gyermekek egyéni fejlettségét veszi figyelembe, agy lehetőség van rá, 

hogy a 6. évet betöltő gyermek még egy évet maradjon az óvodában. Ehhez szükség 

van a közös megegyezésre, óvoda és a szülő között, illetve a pedagógiai szakszolgálat 

vagy a rehabilitációs és szakértői bizottság javaslatára. 

• A beiskolázáshoz az óvoda kiállítja az óvodai szakvélemény, melyet el kell vinni az 

iskolai beiratkozásra, abban az esetben is, ha a gyermek még marad 1 évet az 

óvodában. 

• A beiskolázással kapcsolatban bővebb tájékoztatást adunk a nagycsoportos szülők 

számára szülői értekezleten. 
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Célunk közös: a 3-6-7 éves gyerek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. Nagy 

hangsúlyt fektetünk az iskolai életmódra való felkészítésre, arra, hogy az óvoda-iskola 

átmenet minél kevesebb problémát okozzon a gyermekeknek. 

 

Az óvoda iskolai életmódra felkészítő funkciója:  

• az 5 éves kort betöltött tankötelessé váló gyermek óvodába járása a törvény által előírt 

kötelezettség, ezért a hiányzást, illetve az óvodába járás alóli felmentést előzetesen 

beszéljék meg az óvodavezetővel. 

• az óvodavezető felszólíthatja a szülőt, hogy a gyermeke óvodába járásának tegyen 

eleget, amennyiben a szülő a felszólításnak nem tesz eleget, úgy az óvodavezető a 

jegyzőnél szabálysértési eljárást indít. 

• az óvodavezető indokolt esetben felmentheti a gyermeket az óvodába járás alól 

egészségügyi probléma esetén (orvosi javaslatra). 

 

A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről 

Kérjük a kedves szülőket, hogy  se a gyermekkel kapcsolatos, se magán jellegű 

beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb  

 

3.14 Az óvoda helyiségeinek használati rendje 

• Az óvoda és helyiségeit és udvarát az intézmény nyitva tartásának ideje alatt 

rendeltetésüknek megfelelően lehet használni, nyitvatartási időn kívül csak az 

óvodavezető engedélyével lehet igénybe venni. 

• Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények 

alkalmával az óvoda helységeinek használati rendjét az óvodavezető állapítja meg. 

• Ügynökök, üzletszerzők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi 

tevékenységet nem folytathatnak (kivéve az óvoda által szervezett vásár alkalmával). 

• Cégek, magánvállalkozók számára reklámtevékenységet az intézmény nem folytat. Az 

intézmény hirdetőtábláira csak saját hirdetményeink, társintézmények hirdetményei, 

illetve az intézmény működéséhez kapcsolódó kulturális programok kerülhetnek ki. 
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• A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi 

szervezet nem működhet. 

• Az óvoda berendezéseinek, felszereléseinek védelme az óvoda minden dolgozójára 

nézve és az óvodába járó gyermekek szüleinek is kötelező. 

 

3.15Reklám jellegű anyagok kihelyezésének rendje 

A nevelési –oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy 

párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja  a 

gyermekek felügyeletété, párt, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai 

célú tevékenység nem folytatható. 

 

A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása a közösség jogaival összefüggésben 

Az óvoda a szülői közösség véleményét kéri azokban az óvodát érintő témákban, mint a 

pedagógiai program meghatározása, egyéb speciális tevékenységek szervezése, stb, ha az a 

gyermekek nagyobb csoportját érinti. 

 

4 Záró rendelkezések 

 

4.1 A Házirend nyilvánossága 

A Házirend 1 példányát minden szülő átveheti az  óvodába történő beiratkozás alkalmával. 

A szülők elolvasásra bármikor elkérhetik. A felmerülő kérdésekre előre megbeszélt 

időpontban az óvoda vezetőjétől vagy helyettesétől kaphatnak választ. 1 példány megtalálható 

az óvodavezető irodájában, és a faliújságra is elhelyezésre kerül, illetve elektronikusan az 

óvoda honlapján. 

 

4.2 A Házirenddel kapcsolatos szabályok 

A házirend kiterjed 

• az óvoda minden pedagógusára, 

• valamennyi alkalmazottjára, 
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• az intézménybe járó 3-7 éves gyermekekre, 

• a gyermekek szüleire. 

 

 

A házirend elkészítésének módja 

• A házirendet az óvodavezető készíti el a nevelőtestület tagjainak bevonásával és a 

szülők közösségének együttműködésével. 

• Az óvoda és a család együttműködésének feltétele, hogy a szülők támogassák, 

segítsék az óvodai közösségi élet rendjének megszilárdítását. 

 

A házirend elfogadásának módja 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el. 

 

 

Egyetértési jog 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők Közössége egyetértési jogot 

gyakorol. 

 

A házirend jóváhagyása 

A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

Jóváhagyás után a házirend előírásai mindenki számára kötelező érvényűek. 

 

4.3A házirend felülvizsgálata 

A házirendet évente felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell. 

 

4.4 A házirend módosítása 

A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, 

vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

A házirend módosításáról a nevelőtestület dönt. 

A házirend módosításánál újra ki kell kérni a szülők közösségének véleményét. 
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A házirend elérhetősége 

A házirend nyilvánosságra hozatala: 

• szülői értekezleteken történik, 

• a házirendet minden nevelési év első szülői értekezletén az óvodavezető ismerteti az új 

gyermekek szüleivel. 

• a megismerhetőség folyamatos biztosításának érdekében a házirend az intézmény 

épületében a szülők faliújságán az egész nevelési év során kifüggesztésre kerül. 

A házirend hatályba lépése 

A házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba. 

A hatályba lépést követően az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény 

szolgáltatásait igénybe vevő gyermekekre és szüleikre vonatkozik. 

A házirend intézményi jogszabály, amelynek betartása a szülőkre (gyermekekre) és a 

foglalkoztatottakra egyaránt érvényes. 

 



 

Csillagvár Csillagvár Csillagvár Csillagvár ÓvodaÓvodaÓvodaÓvoda    
4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.    
Tel/ fax.: 52/227Tel/ fax.: 52/227Tel/ fax.: 52/227Tel/ fax.: 52/227----781781781781    
EEEE----mail: mail: mail: mail: kolcsey@csillagvarovoda.hukolcsey@csillagvarovoda.hukolcsey@csillagvarovoda.hukolcsey@csillagvarovoda.hu        
Web: Web: Web: Web: www.csillagvarovoda.huwww.csillagvarovoda.huwww.csillagvarovoda.huwww.csillagvarovoda.hu        

 

 29 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

A HÁZIRENDET készítette az intézményvezető 

Hajdúböszörmény,  

    ………………………… intézményvezető 

 

Az óvoda Házirendjében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított 

általános véleményezési jogával élve a dokumentumról a nevelőtestületi elfogadás előtt a 

jogszabályban biztosított határidő betartásával véleményt alkotott. A dokumentummal 

kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 

 

A HÁZIRENDET a Szülők Közösségének képviselői  megismerték. A szülők véleményezési 

jogukkal élve a dokumentumban  megfogalmazottakkal egyetértettek. 

 

Hajdúböszörmény, 2015. szeptember 11.  …………………………..A SZülők Közösségének 

elnöke     

 

Az óvoda közalkalmazotti tanácsa: 

Hajdúböszörmény, 2015. szeptember 11. …………………………………….. 

Máté Csabáné 

Közalkalmazotti tanács elnök 

 

A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát 

korlátozás nélkül a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta és 

megadta a városi önkormányzat 

Hajdúböszörmény, 2015…………….. …………………………………….. 

                    aláírás 
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Ikt. szám:……../2015. 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

 

Az óvoda 10  ./2015. számú határozatával elfogadott Házirendjét a nevelőtestület 

képviseletében döntési hatáskörében, 10 ./2015. számú határozatával  

jóváhagyta az intézmény vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

 aláírás 

 

 

 

 

Hajdúböszörmény, 2015. szeptember 11. 

 


