
H Á Z I R E N D 

 

Kedves Szülők! 

Az óvoda házirendjével  intézményünk törvényes működését, nyugalmát, biztonságos 

légkörét,nyitottságát, a gyermeki, szülői jogok és kötelességek gyakorlásának módját 

szeretnénk biztosítani. 

Kérjük olvassák végig, és a gyermekek érdekében tartsák, tartassák be a benne 

foglaltakat.  

 

Intézményi adatok:  

Az intézmény neve: Vácszentlászlói Napköziotthonos Óvoda és Konyha 

Székhely: 2115 Vácszentlászló, Fő u. 37. 

OM azonosító szám:  032864 

Tel.  06/28 485 – 101 

E – mail:  vszlovoda@hfcnetwork.hu 

Fenntartó: Vácszentlászló Község Önkormányzata 

Az óvoda megbízott vezetője: Varga Anna 

Vezető helyettes: Kondákorné Sztán Emese 

Élelmezés vezető: Kajon Jánosné 

 

A házirend hatálya kiterjed az óvoda egész területére / udvar, épület / továbbá az intézmény 

szervezésében, a nevelési program megvalósításához kapcsolódó, óvoda épületén kívüli 

rendezvényekre, programokra, közlekedésre /séták, kirándulások stb./ 

A házirend személyi hatálya kiterjed az óvodás gyermekekre, óvodapedagógusokra, szülőkre, 

minden az intézményben munkát ellátó alkalmazottra. 

A házirend megismertetésének módja: A szülők beiratkozáskor egy példányát megkapják, 

valamint szülői értekezleten szóbeli tájékoztatást kapnak annak tartalmáról. 

A folyosó faliújságján kifüggesztve szintén megtalálható. 

Nyitva tartás: 

mailto:vszlovoda@hfcnetwork.hu


Hétfőtől – péntekig 7 – 17 óráig. 

Ügyelet rendje: minden reggel 7 – 8 óráig, és délután 16 – 17 óráig összevontan a kijelölt 

csoportba. 

Az óvoda nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, munkájukat a 

dajka segíti. 

Az óvoda egész éven át folyamatosan üzemel. A nevelési év szeptember 01. től következő év 

augusztus 31. – ig tart. 

A nevelési év két szakaszból áll, szeptembertől 01.– május 31. –ig intenzív változatos 

tevékenységek általi játékos fejlesztés, ismeretszerzés, júniustól – augusztus 31. – ig nyári 

élet, a csoportok összevontan működnek. 

A fenntartó döntése alapján a nyár folyamán az intézmény karbantartás, és nagy takarítás 

miatt 5 hétig zárva tart. A zárás idejéről a szülőket minden év február 15. – ig értesítjük. 

20/2012 (VIII. 31. ) EMMI rendelet 3.§ (7.) 

11/1994. (VI. 8. ) MKM rendelet alapján az intézményben egy nevelési évben 5 nevelés 

nélküli munkanap vehető igénybe továbbképzés, értekezlet megszervezésére. Ezekről a 

napokról a zárva tartást megelőzően 7 nappal tájékoztatjuk a szülőket. 

Szülői igény esetén / a gyermek elhelyezése nem megoldott/ dajkai ügyeletet biztosítunk. 

Óvodába történő felvétel, átvétel, jelentkezés: 

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik, az önkormányzat jegyzője által 

meghirdetett időpontban. Erről a nemzeti köznevelési törvény ( Nkt. ) 49.§ rendelkezik. A 

gyermek abban az évben amelyben aug. 31. – ig a harmadik életévét betölti, az óvodai 

nevelési év első napjától kezdődően napi  négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. 

A ( Nkt.) 8. § 2. bekezdése  értelmében 2015. szept. 1. –től az óvodakötelezettség három éves 

korban kezdődik. 

Ha a gyermek óvodát változtat, a szülő írásban köteles jelezni azt az óvoda vezetőjének. 

A gyermek átvétele más óvodából átjelentkezés alapján történik, amellyel kapcsolatos 

dokumentációt az intézményvezetők küldik meg egymásnak. 

Túljelentkezés esetén az óvodai felvételről felvételi bizottság dönt. 

 A köznevelési törvény lehetővé teszi két és fél éves gyermek felvételét is abban az esetben, 

ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három 

éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesült. 

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

folyamatos. 



Az óvodai ellátás igénybevételének feltétele: 

A gyermek megbízhatóan szobatiszta. 

A gyermek egészséges, fertőző betegsége nincs. 

Érkezés, távozás, hiányzás: 

A szülő biztosítsa gyermeke rendszeres óvodába járását! 

A gyermekek reggel lehetőleg 9 óráig érkezzenek be az óvodába a folyamatos étkezés miatt! 

Kivétel a beszoktatós gyermek!  

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

jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 

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

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.  

Öt éves kortól nincs felmentési lehetőség! 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztás 

igazolása minden óvodaköteles gyermekre egyformán kötelező. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha  

- a szülő előzetesen bejelenti. hogy nem hozza gyermekét óvodába,majd írásban 

igazolja azt 

- a gyermek megbetegedett, és arról az óvodát tájékoztatja, orvosi igazolással igazolja 

- a gyermek a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra / 5 nap,vagy 

annál több / 

- vagy ha a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb ok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan! 

Szabálysértés valósul meg abban az esetben, ha a szülő ugyan határidőben beíratta harmadik 

életévét betöltött gyermekét az intézménybe, de arról már nem gondoskodik, hogy 

rendszeresen részt is vegyen a foglalkozásokon. 

Amennyiben a gyermek óvodai távolmaradását nem igazolják, a mulasztást 

igazolatlannak kell tekinteni. Az igazolatlan mulasztások száma óvodaköteles gyermek 

esetében nevelési évenként a tizenegyedik nap elteltével von maga után szankciót. 

A miniszteri rendelet 51.§ (4b) bekezdésének módosításával – az óvoda vezetőjének a 

tizenegyedik nevelési nap elérése esetén kell tájékoztatnia a szabálysértési hatóságot. 

- a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, azaz, a járási 

gyámhivatalt. 

- az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt és 



- a gyermekjóléti szolgálatot. 

Felmentés az óvodai nevelés alól: 

A felmentés a 3, illetve a 4 éves gyermekeket érintheti abban az esetben, ha a szülő az erre 

vonatkozó kérelmet indoklással a jegyző részére benyújtja döntésre. A jegyző a döntést az 

óvoda vezetője és a gyermeket gondozó védőnő egyetértésével hozhatja meg. 

Nem kell felmentési eljárás ha: 

1. ha a család életmódja miatt a gyermek más és más tartózkodási hellyel rendelkezik 

2. a család külföldi szolgálata, munkavállalása miatt a gyermek is külföldön él 

3. a gyermek mindennapi óvodába járása tartós betegsége miatt nem valósulhat meg 

4. a család vallási, világnézeti meggyőződésből dönt a felmentési kérelem mellett 

5. ha a szakértői vélemény kimondja, hogy a gyermek nem kapcsolódhat be az óvodai 

nevelésbe. 

Az óvodát beteg, lázas, kiütéses gyermek nem látogathatja! 

Azt, hogy a gyermek egészséges, ismét látogathatja az óvodát, orvosnak kell igazolnia. 

Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség, a távollét pontos időtartamát,amit az orvos tölt 

ki! 

Ha a gyermek az óvodában betegszik meg, telefonon értesítjük a szülőket, vagy a szülő által 

megbízott, és az óvoda részére megadott telefonszámon elérhető hozzátartozót. /magas láz, 

hányás, hasmenés,kiütés, óvodai baleset/ 

Az óvodapedagógus  gyermeknek gyógyszert nem adhat be! 

Fertőző betegség esetén, mint rózsahimlő, skarlát,bárányhimlő, májgyulladás, tetű…..  a 

szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda felé. 

Beteg gyermek az óvodában rendezett programjainkat, ünnepségeinket sem látogathatja!  

 Tetűvel fertőződött gyermek haját a szülő kötelessége tetűirtó szerrel fertőtleníteni, az 

elhalt serkéktől a hajat megtisztítani, majd a védőnőnek megmutatni. Közösséget csak a 

védőnő által adott igazolással látogathat ismét a gyermek! Fontos, hogy a környezet 

fertőtlenítése is megtörténjen! 

Étkezés: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az 

ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. évi LXIII. 

törvénnyel történt módosítása 2015. szept. 01 . hatállyal kibővíti a bölcsődében és az 

óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét. 

Az ingyenes gyermekétkeztetést – a jogosultsági feltételek fennállása estén – a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 



díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. ( XII. 29. ) Korm. 

rendeletben foglaltak szerint kell igényelni. 

Ingyenes étkezésre jogosultság feltétele lehet: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

- a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek 

- azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül 

az életkorától – tartósan beteg, vagy fogyatékos 

- akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek 

- akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

- akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130% - át 2017. évben a 

110 224.- Ft  

Az óvoda vezetője beiratkozáskor, tájékoztatja a szülőket az ingyenes étkezés lehetőségéről, 

az igénybevétel módjáról. 

Az óvoda vezetője a benyújtott nyilatkozatok alapján megállapítja az ingyenes étkezésre való 

jogosultságot. 

A szülő bármikor benyújthatja kérelmét, / később beiratkozó gyermek / a benyújtást  követő 

naptól étkezhet ingyen. 

Az ingyenesség visszamenőleg egyedül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermekek estében kerül megállapításra. 

Azok a szülők akiknek gyermeke nem jogosult az ingyenes étkezésre, térítési díjat fizetnek. 

A  térítési díjat előre hónap elején, a csekken feltüntetett határidőig kell befizetni.   

Hiányzás miatt a lemondás telefonon 06/28 485 -101, vagy 06 20/ 808 25 31  vagy 

személyesen 8,30-ig  lehetséges. A bejelentés elmulasztása esetén a szülő nem tarthat igényt a 

következő hónapban a térítési díj kompenzálására. 

Térítési díjak: 

Tízórai, ebéd, uzsonna: 265.- Ft + áfa 

tízórai: 46,40.-Ft 

ebéd: 172,20.- Ft 

uzsonna: 46,40.-F 

Étkezés: 

Tízórai:  fél 9 –től, fél 10 –ig  folyamatos 



Ebéd:  12 – 12, 45 –ig 

Uzsonna:  15 –től 15,30 –ig 

Az egészséges életmódra nevelés a cél, így az ételek elkészítésénél maximálisan figyelembe 

vesszük az előírásokat, minimális só és cukor használat.Több tej, valamint, zöldség, 

gyümölcs. 

Kapcsolattartás, együttműködés, információ áramlás: 

A szülő rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal,és 

részükre az együtt nevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg! 

- Annak érdekében, hogy a gyermeket képességeinek személyiségének megfelelően 

neveljük, őszinte, együttműködő kapcsolat kialakítására törekszünk a családokkal. 

- Kérjük kísérjék figyelemmel gyermekük fejlődését, és tőle elvárható módon segítsék a 

fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi 

élet szabályainak elsajátítását. 

- Az óvodai élet során szerzett tapasztalatait a gyermekről a szülő az 

óvodapedagógusokkal beszélheti meg! A beszélgetés módja: fogadóóra, 

családlátogatás. Ezek időpontját a szülő az óvodapedagógusokkal közösen egyezteti. 

A beszélgetés nem a gyermekek között történik! 

- Gyermekkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónője, 

vagy az óvodavezető adhat! 

- Az óvodapedagógusok folyamatosan tájékoztatják a szülőket gyermekük fejlődéséről. 

- Közös rendezvények, nyílt napok, nevelés nélküli napok időpontjáról 7 nappal előre 

tájékoztatjuk a szülőket. 

- Közérdekű információk megtalálhatók a faliújságon. Kérjük rendszeresen kísérjék 

figyelemmel azt! 

 

- A szülőknek joguk van az óvodai dokumentumok megismerésére, azok 

véleményezésére.  ( Munkaterv, Pedagógiai Program, SzMSz, Házirend ) 

 

- Joguk van a programjainkon részt venni, azokat előkészíteni,javaslatokat tenni, 

információkat kapni,közös tevékenységekbe bekapcsolódni, és ezek szervezésében 

segíteni, a gyermekcsoport érdekében. 

 

-  A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelő – oktató munka 

ill.  a gyermekekkel, összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem 

szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. 

 

- A szülő tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait, 

tanúsítson tiszteletet iránta! 

A gyermekek értékelésének, jutalmazásának elvei, formái: 



A gyermekek értékelését az óvónők végzik a gyermekenként vezetett fejlettségmérő lapok 

alapján, mely a gyermek megfigyelésén alapszik. 

Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges! 

A jutalmazás elvei: 

- példamutató magatartás 

- segítőkészség 

- munkában való aktív részvétel 

- foglalkozásokon kiemelkedő teljesítmény 

- szerepléseken való részvétel 

Formái: 

- szóbeli dicséret 

- személyes jellegű szeretet kifejezése ( ölelés, símogatás ) 

- kiemelés példaként 

- megbízások adása, tevékenységbe való bevonás 

- a csoport számára kiemelkedő élmények nyújtása 

- a kedvelt elfoglaltság biztosítása ( mesélés, bábozás, kirándulás stb.) 

Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk! 

A gyermekekre vonatkozó fegyelmező intézkedés elvi formái: 

Az óvodapedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel megismertetni, elfogadtatni azokat 

az elvárásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi 

élet és tevékenység szempontjából. 

Elvei: 

- játékok, eszközök rendeltetésszerű használata 

- a közösségi szabályok folyamatos betartása 

Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabb szabályok 

megfogalmazásába 

Formái: 

- rosszalló tekintet 

- megrovó figyelmeztetés 

- játékból való kiemelés, más tevékenységbe irányítás 

- „ gondolkodó székre” ültetés 

Egyéb szabályozások: 



A szabályokat az intézmény Szervezeti Működési Szabályzata, Munkavédelmi és 

Balesetvédelmi, Tűzvédelmi Szabályzata, és az éves Munkaterv valamint a csoportok éves 

nevelési terve szabályozza. 

Szabályok, melyeket az óvodában tartózkodó személyeknek a balesetvédelem érdekében be 

kell tartaniuk: 

- Az épületben a folyosón, lépcsőn futni, korlátra felmászni nem szabad! 

- A gyermekekre várakozni a folyosón lehet! 

- A mosdóban, csoportszobába egészségügyi okokból szülő / hozzátartozó nem 

tartózkodhat! Kivétel a nyílt nap! 

- Óvodai tornaszereket, udvari játékokat pedagógus felügyeletével csak óvodás 

gyermekek használhatják! 

- A gyermekek biztonsága érdekében az ajtókat, kapukat minden esetben csukják be! 

- A bejárati ajtót bizonyos időben zárva tartjuk! ( beszoktatás, ebéd, délutáni alvás) 

- Az óvoda területén a gyermekek nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi 

gyermek előtt ( csokoládé, cukorka, üdítő stb.) nem etikus, ezért szigorúan tilos! 

- Az óvoda egész területén, illetve 5 méteres körzetében tilos a dohányzás!!! 

- Az óvodába érkezést, távozást az óvodapedagógusnak jelezni kell! Csak 

óvodapedagógusnak átadott gyermekért vállalunk felelősséget! 

- Gyermeket a kapuból egyedül beengedni tilos! 

- Távozáskor, ha a szülő, hozzátartozó átvette a gyermeket további felelősség őt terheli! 

A gyermek átvétele után az óvoda területét, annak udvarát is köteles elhagyni! 

- A szülő csak írásban kérheti, ha gyermeke egyedül mehet haza! 

- Csak jogerős bírói végzés alapján korlátozható a gyermek kiadása valamelyik szülő 

részére! 

- A gyermekek balesetet okozható tárgyakat az óvodába nem hozhatnak!( lánc, gyűrű, 

karkötő, óra stb.) 

- Az óvoda területére otthonról hozott játékokért, tárgyakért ( kerékpár, kis motor stb.) 

felelősséget nem vállalunk! 

- Alvós játékot csak az óvónővel történt megbeszélés alapján lehet behozni! 

- A gyermekek öltöztetése az időjárásnak megfelelően történjen! Tiszta kényelmes, 

réteges öltözetet biztosítsanak gyermekük számára,valamint legyen elegendő 

váltóruha a zsákban! 

- A váltócipő papucs nem lehet! 

- Csendes pihenőhöz jellel ellátott ágyneműt kérünk, melynek tisztántartását a szülő 

végzi! 

- Hirdetés, szórólap, az óvoda faliújságjára csak az óvodavezető engedélyével kerülhet 

ki, a gyermekek érdekét szolgáló ügyről! 

Védő – óvó betartandó előírások az óvodáskorú gyermekek számára: 

Az óvodapedagógusok a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével alakítják a 

balesetvédelmi védő –óvó szabályokat. A mindennapokban folyamatosan felhívjuk a 



gyermekek figyelmét a betartandó szabályokra, hogy ismerjék és betartsák a baleset 

megelőzési előírásokat, annak megfelelően cselekedjenek.  

Ennek érdekében az óvodás gyermek: 

- Óvja saját és társai testi épségét! 

- Tartsa be az alapvető higiéniai szabályokat, ügyeljen saját maga és környezete 

tisztaságára! 

Felnőtt felügyelettel működjön közre környezetének rendben tartásában! 

A folyosón a csoportszobában ne szaladgáljanak! 

- Kerüljék a verekedést és minden veszélyes, vagy kárt okozó játékot! 

- Azonnal jelentse az óvodapedagógusnak, vagy dajka néninek, ha saját magát, társát, 

vagy másokat veszélyeztető helyzetet észlel! Ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérül! 

- A tevékenységekhez használatos eszközöket ( olló, lyukasztó,stb.) rendeltetésének 

megfelelően használja! 

- Az udvart, csoportszobát bizonyos esetekben ( WC, mosdó,öltözködés ) csak 

óvodapedagógus engedélyével hagyhatja el! 

A Házirend jogszabályként funkcionál, a szabályzatban foglaltak be nem tartása 

számon kérhető! 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülők a Házirenddel kapcsolatos észrevételeiket 

folyamatosan megtegyék! 

A Házirend  hatályba lépésének dátuma: 

Az elfogadás módja: 

A Házirendet az óvodavezető készíti el, a Szülői Közösség véleményt nyilvánít, és a 

Nevelőtestület dönt az elfogadásáról. 

Felülvizsgálata : évente. 

A módosítás lehetséges indokai: jogszabályi változások, nevelőtestületi határozatok, Szülői 

Közösség javaslatai. 

 

A Házirendet jóváhagyta:------------------------------------------- a Szülői Közösség 

képviseletében 

A Házirendet elfogadta:---------------------------------------a Nevelőtestület képviseletében. 

 

Vácszentlászló, 2017. szeptember 15.                       Varga Anna 

                                                                                        mb. óvodavezető 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


