Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus
Általános Iskola és Óvoda
Kisboldogasszony Tagóvodája

HÁZIREND

Miskolc, 2018

Bevezető
Kedves Szülők!
Önök azért hozták gyermekeiket a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános
Iskola és Óvoda Kisboldogasszony Tagóvodájába, mert kérték és elfogadták a
keresztény szellemű nevelést.
Reméljük, hogy ennek megvalósításában segítő partnerekre találunk Önökben.
A gyermek személyiségének kialakulása elsősorban a szülő kezében van. Az ő példája,
magatartása, gyengédsége, szigora, következetessége, rendszeressége biztonságot
nyújt a gyermek számára. Másodsorban a pedagógus példája, magatartása,
gyengédsége, következetessége, rendszeressége nyújt biztonságot a gyermek
számára.
A gyermeknek szüksége van biztonságérzetre, fenntartás nélküli szeretetre, példaadó
magatartásra, nevelői tekintélyre, elismerésre, megértésre, hitre.
Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és
a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.
A katolikus óvoda alapvető követelménye a gyermekek emberi méltóságának, jogainak
biztosítása az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével. Jellemző a harmonikus, derűs,
családias légkör, melyben a gyermekek, felszabadultan, jól érzik magukat.
Lehetőség nyílik a tehetséges gyermek számára képességei mélyebb
kibontakoztatására.
1. Óvodánk céljai
•
•
•

A keresztény értékrend szerinti nevelés biztosítása, a családi nevelés folytatása.
A biztonságos tájékozódás kialakítása a gyerekek szűkebb és tágabb
környezetében.
A gyermekek érdeklődésének felkeltése, ill. kielégítése az óvodai és óvodán
kívüli tevékenységekkel, programokkal.

Gyermeknevelési módszerünk az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében,
egyéni fejleszthetőségében nyilvánul meg.
Mindent megteszünk, hogy a gyermek érdeklődő, a világra nyitott, befogadó legyen,
tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje meg a valódi értékeket, tudjon örülni, lelkesedni.
Amikor a gyermek bekerül élete első közösségébe, sajátos helyzetbe kerül. Ebben a
korban a közösség, a különböző korú és nemű gyermekek egymással érintkezése,
nevelőinek példamutatása, tanítása nagy hatással van személyiségére. Itt találkozik az
igazságosság, a jószívűség, az alkalmazkodás, a rend, az elfogadás, a megbocsátás,
az engedelmesség, a segítségnyújtás, a lemondás következetes, nap mint nap
ismétlődő gyakorlásával.
Óvodánk célja, hogy a különböző családokból érkező gyermekeket egyforma értékrend
szerint nevelje, fejlessze képességeik szerint.
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2. Az intézmény adatai
Neve: Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános
Kisboldogasszony Tagóvodája
Az intézmény vezetője: Budáné Tóth Gabriella
Az intézmény gazdasági vezetője: Kalapos Istvánné
Az intézmény gyermekorvosa: Dr. Dudás Katalin
Az óvoda védőnője:
Baginé Gombkötő Edit
Tagóvoda-vezető:
dr. Rózsáné Virosztek Anikó
Székhelye:
3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.
Telephelye:
3535 Miskolc, Puskás Tivadar u. 2 - 4.
Alapító neve:
Egri Főegyházmegye
Fenntartója:
Főegyházmegyei Hatóság
3300 Eger, Széchenyi u. 1.
06-46/533-379; fax: 46/533 – 380
Elérhetőség:

Iskola

és

Óvoda

3. A Házirend személyi hatálya
Az óvodai jogviszony a beiratkozástól a kilépésig tart, és az intézmény valamennyi
beiratkozott gyermekére kötelező érvényű.
4. Házirend – jogviszony keletkezése
A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. A Házirendet az óvoda vezetője
készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A Házirend elfogadásakor, ill. módosításakor a
szülők közössége egyetértési jogot gyakorol. A Házirend a fenntartó jóváhagyásával
válik érvényessé.
A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll
be, vagy ha a szülők képviselőik útján, ill. a nevelőtestület javaslatot tesz.
Az óvodai jogviszony keletkezése
A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum 8 éves korig
Miskolc város közigazgatási területéről felvehető a gyermek. A beiratkozás minden
évben előre kijelölt időpontban történik a jogszabályban meghatározott feltételek
alapján az intézmény befogadóképességének figyelembevételével.
A beiratkozás folyamatos, a beiratkozás a jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé.
5. Az óvodai beiratkozás és egyéb tudnivalók
-

-

-

A beiratkozás a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik a
gyermekre vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz
meg.
A gyermek számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy megismerkedhessen
óvodánk életével, a gyerekekkel és az óvónőkkel, bekapcsolódhasson
tevékenységükbe.
Minden szülőt partnerének tekint óvodánk, és különös őszinteséggel és
segítőszándékkal mindent elkövetünk óvodánk és benne gyermekeink minél jobb
körülményeinek biztosításáért.
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-

Beiratkozáskor
bemutatásra
kerülnek
a
szülők
és
a
gyermek
személyazonosságát igazoló dokumentumok, ill. a gyermek keresztlevele.
Felvehető a gyermek, ha szobatiszta, egészséges.

6. A gyermekek jogai
•

•

•
•
•
•

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 életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően alakítsák ki.
A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és
védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek
joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való
jogát az óvoda tiszteletben tartsa, a jogának gyakorlása azonban nem
korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő
nevelésben, oktatásban részesüljön.
Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben
részesüljön.
Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
Joga van arra, hogy adottságainak megfelelően megkülönböztetett ellátásban
részesüljön, pedagógiai szakszolgálathoz segítségért forduljon.

7. Információs önrendelkezési jog
A gyermek személyes adatait csak pontosan meghatározott és jogszerű célra szabad
felhasználni.
8. Különleges gondozáshoz való jog
A gyermek állapotának megfelelően szakszolgálathoz fordulhat segítségért, hogy
rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
9. Kedvezményes juttatáshoz való jog
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
151§ (5) bekezdésének 2015. szeptember 01 – től hatályos módosítása értelmében
jogosultak az ingyenes óvodai étkezésre:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
- a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek,
- azon egészséges gyermekek, akiknek a családjában nevelkedő testvére –
függetlenül életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos
- akinek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
- akinek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
- akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz 110.422.- forintot.
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10. A gyermekek kötelességei
hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon,
hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati
rendjét,
hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában
használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit,
tisztelje az óvodában dolgozókat, óvodás társai emberi méltóságát tiszteletben
tartsa.
11. A szülő jogai
A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.
Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, Házirendjét.
Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, a gyermek
nevelésében tanácsokat kapjon.
Az óvodapedagógus által vezetett fejlődési naplóban rögzített megfigyelésekről
év végén a szülő tájékozódhat
A gyermek iskolaérettségi eredményéről minden év február elején megtartott
szülői értekezleten tájékozódhat
Joga, hogy indokolt esetben szociális támogatást kérjen gyermeke számára.
Beiratkozáskor a Házirend egy példányát átvegye.
12. A szülő kötelessége
Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódhoz való
felkészítő foglalkozáson való részvételét.
Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért.
Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.
Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
13. Nyitva tartás
Az óvoda 6.00-tól 18.00 óráig van nyitva.
Reggel 8.30-ig kell az óvodába érkezni. Délben 12.30-tól 13.00-ig lehet elvinni a
gyerekeket az óvodapedagógussal történt előzetes egyeztetés alapján. Délután 15.00tól 16.30-ig lehet a gyermekeket hazavinni.
A nevelési év:
szeptember 1-ől augusztus 31-ig tart.
Az oktatási év:
szeptember 1-től június15 -ig tart.
Téli zárva tartás rendje: az óvodai eseménynaptárnak megfelelően, igazodva az iskolai
szünethez.
Tavaszi zárva tartás rendje: igazodva az ünnephez.
Nyári zárva tartás rendje: Fenntartói rendelkezés alapján.
Oktatás nélküli napok száma: 5 nap, melyekről a szülőket legalább két héttel előtte
értesítjük.
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Az óvoda napi nyitva tartása: reggel 6.00-tól délután 18.00-ig. Szombaton az óvoda
nem üzemel.
A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra – a KT. 24§ (4.)
pontjának értelmében.
14. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai
Ellátásának keretei között felelős a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi
fejlődéséért.
Az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért, fejlődéséért.
Az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek
kibontakoztatásában együttműködik a szülővel.
Az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők
közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját.
15. Tankötelezettség megállapítása
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbiakban 8.§. A gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi 4 h óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő
kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá
tankötelezettségének teljesítését,
20/2012. (VIII. 31. ) 21§ EMMI rendelet
(1)A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez
szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéséhez
szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának
kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.
(2)Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban
a), amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt
igazolja,
b), dönt a hatodik életév augusztus 31 – ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való
további részvételéről,
c), szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez
szükséges fejlettségének megállapítása céljából, ha
ca), a gyermek iskolába lépéshez fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek
fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
cb), a gyermek nem járt óvodába
cc), a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont
szerinti döntéssel, vagy
d), szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéséhez
szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy augusztus 31
– ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet – e további óvodai nevelésben.
(3) A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a
szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot.
(4) Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének
megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha
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a) a szülő nemért egyet a (2) bekezdés a) pontja szerint kiállított óvodai igazolással
vagy a (2) bekezdés b) pontja szerinti döntéssel és arról az iskola igazgatója tudomást
szerez, feltéve hogy a kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést,
b) szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben, oktatásban való részvételéről
dönteni és arra az óvoda javaslatot tesz, vagy a szülő kéri, és e kérdésben a szakértői
bizottság korábban nem hozott döntést.
A gyermek 5. évének betöltésétől kezdve, óvodai nevelés keretében folyó, iskolai
életmódra felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni. Ez alól a fenntartó, a jegyző
adhat felmentést az óvodavezető, a védőnő egyetértésével.
16. Nevelési alapelv
Óvodásainkat keresztény nevelési elvek alapján, a felnőttek és az egyház tiszteletére
neveljük. Igyekszünk határozott, ugyanakkor megértő gyermekeket nevelni. Kérjük,
hogy törekvésünk sikere érdekében otthon is ezeket az alapelveket erősítsék
gyermekeikben.
Óvodánk célja, hogy a különböző családokból érkező gyermekeket egyforma értékrend
szerint nevelje, fejlessze képességeik szerint. Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi
első vallásos ismereteit. A játék, munka, tanulás, valamint a közösségformálás sajátos
világszemlélettel történik. A keresztény nevelés alapja a Biblia. Az ember nyitott a
Végtelenre, egyszeri és megismételhetetlen személy. Katolikus intézményünkben a
vezető, a pedagógus, a dajka egy emberként vallja ugyanazokat a célokat. A hitre
nevelés nemcsak szavakkal történik, hanem példamutató életünkkel, viselkedésünkkel.
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17. NAPIREND - NAP, HOLD, CSILLAG, SZIVÁRVÁNY csoportok
Kiscsoport
6.00-7.00
7.00-10.00

Csoportok
Középső Nagycsoport
csoport
6.00-7.00
6.00-7.00
7.00-10.15 7.00-10.30

10.0011.15

10.1511.30

10.30-11.45

11.1515.00

11.3014.45

11.45-14.30

15.0016.30

14.4516.30

14.30-16.30

Tevékenység
Közös gyülekezés a nagycsoportban
Játék,
szabadidős
tevékenység
a
csoportszobában.
Készülődés a reggelihez, ima, reggelizés /
tízórai
Mindennapos
testnevelés,
kötelező
testnevelés a tornateremben vagy a
szabadban.
Mindennapos elcsendesedés.
Tervszerű kötött vagy tervszerű kötetlen
tevékenységek (óvodapedagógusok döntése
alapján).
Játékba integrált egyéni és mikrocsoportos
tevékenységek, fejlesztések.
Környezetünkben
megélt
élmények,
tapasztalatok feldolgozása, rendszerezése.
Vers – mese
Ének, ének-zene, énekes játékok, népzene.
Rajzolás, mintázás, kézimunka.
Részképességek
fejlesztése
egyéni
formában.
Tehetséggondozás.
Tisztálkodás,
rossz
idő
esetén
a
csoportszobában,
a
tornateremben
irányított szabad játék, öltözködés.
A külső világ élményei, megfigyelés, séták.
Udvari játék.
Öltözködés, tisztálkodás, ebéd előtti
előkészületek.
Étkezés, ima, ebéd.
Testápolás,
terem
előkészítése
a
pihenéshez; pihenés előtti lelki percek –
mese, ének, pihenés.
Folyamatos ébredés, testápolás, ima,
uzsonna, délutáni tevékenységek.
Játék a teremben vagy a szabadban
évszaktól függően a szülők érkezéséig.
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18. Különóráink óvodánkban
Különóráink az óvodánkban a tehetséggondozást szolgálják, ezek a pedagógiai
tartalmú foglalkozások a gyermek manuális készségét, mozgását, zenei készségét,
logikai gondolkodását fejlesztik heti egy – egy alkalommal
zenede
zenés torna
kézműves foglalkozás
angol
korcsolya
úszás
néptánc
19. A gyermek kiadása
A gyermekek hazavitele a szülőkkel előre egyeztetve ebéd, ill. uzsonna után: 12.30-kor
vagy 15.00 után történhet.
A gyermek kiadása csak szülőnek, vagy előzetesen megbeszélt és írásban
megbízott ismert személynek lehet, ezt a tényt az óvodai naplóban előzetesen
rögzíteni kell,
A szülők válása eseten csak bírói ítélet szerint, a szülői felügyeleti jogot gyakorló
szülőnek lehet a gyermeket kiadni (ezt a bírói ítélet bemutatásával kell igazolni
és a naplóban rögzíteni).
Az óvoda nem vállalja az elvált szülők részére a láthatási és kapcsolattartási
terület szerepet, azaz az óvoda területén a láthatás nem bonyolítható.
A napi zárás időpontjáig az óvodában hagyott gyermeket az óvoda dolgozója
köteles a gyámhatóságnak leadni (Miskolc, Gyermekváros)
Nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében kérjük, hogy gyermekeiket reggel
8.30h - ig hozzák be az óvodába. Késéseikkel ne zavarják meg a gyermekeket! A késve
érkező gyerekek úgy kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe, hogy a megkezdett
foglalkozást ne zavarják meg.
Az óvodában csak az óvodapedagógusnak, a dajka néninek átadott gyermekért
vállalunk felelősséget.
Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az ő idejüket tiszteljék azzal
is, hogy amikor a megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyükre téve,
elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől, és ne várakoztassák szüleiket.
Az udvari játékokat távozáskor csak szülői felügyelet mellett szabad használni.
Balesetveszélyes!
Az óvodapedagógustól, dajka nénitől elköszönt gyermekért a szülő vállalja a
felelősséget.
A beszoktatási idő gyermekenként egyénre szabott, folyamatos, rugalmas, szülői
együttműködéssel. A beszoktatási időn túl a gyermekcsoportban – az óvodai élet
zavartalansága érdekében – kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, ill. szülők.
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20. Késés, hiányzás
A 20/2012 (VIII.31 EMMI) rendelet egyértelművé teszi a gyermek mulasztásával
kapcsolatos szabályokat:
51.§ (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem
látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a
gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való
elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül
értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges
és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon,
orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt
bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi
foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az
óvodába,
b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben
meghatározottak
szerint
engedélyt
kapott
a
távolmaradásra,
c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint
igazolja,
d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
52. §(1) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,
a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell
tartózkodnia,
b) az óvoda vezetője
ba) az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás
következményeiről.
Kérjük a kedves szülőket, igyekezzenek a késést elkerülni. Ha mégis késnének, kérjük,
hogy telefonon jelezzék, hogy a csoport számítani tudjon a gyermekre.
21. A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok, baleset-megelőzési
előírások
Betegség vagy egyéb okból való távolmaradást legkésőbb a hiányzás napján ½ 10-ig
szíveskedjenek jelezni az óvoda felé. Betegség esetén, kérjük, a gyermeket tartsák
otthon, hogy a többi gyermek megfertőzését elkerüljük.
Fertőző betegség után orvosi igazolást kérünk, miszerint a gyermek közösségbe mehet.
Betegségből gyógyult gyermeket csak orvosi igazolással vehetünk be ismét a
gyerekközösségbe.
A pedagógusoknak tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyereknek a nap
folyamán. Kivéve allergia-„pipa”.
A nap folyamán megbetegedett, balesetet szenvedett gyermeket haladéktalanul el kell
különíteni a többi gyermektől, valamint ellátni szükséges. Szüleit értesítjük, hogy a
gyermek minél előbb orvosi ellátásban részesülhessen.
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Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű, rüh) esetén a
szülőknek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda pedig a bejelentést követően jelez
az ÁNTSZ és az óvoda védőnője felé.
Az öltözőben étkezni tilos! Kérjük a kedves szülőket, hogy az óvodába ne adjanak be
csokoládét, rágógumit stb. gyermeküknek elváláskor vagy étkezéskor. Minden hét
megjelölt napján gyümölcs-napot tartunk, kérjük, ezen a napon járuljanak hozzá
gyümölccsel az egészséges táplálkozás jegyében eltöltött naphoz.
Az óvoda konyhájában, helyiségeiben csak a személyzet tartózkodhat.
A balesetek megelőzése érdekében az óvoda minden alkalmazottjának ismernie
kell a baleset megelőzési és tűzvédelmi előírásokat.
Minden gyermeket a tanév első napján balesetvédelmi, tűzvédelmi eligazításban
kell részesíteni, bemutatni a kockázati helyzeteket, a balesetveszélyes helyeket és
helyzeteket, valamint ezek elkerülésének módját*
Az óvodában tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és testi
épségük védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani, a keletkező balesetek
felelősségét vállalni (a gyermekek korához mérten).
Az óvoda tűzvédelmi és baleset-megelőzési szabályzata az irodában található, a
kivonulási terv egész évben, jól látható helyen kerül kifüggesztésre.
Balesetveszély esetén az óvodában tartózkodó minden személynek kötelessége
szólni az éppen ott levő felnőttnek (óvodapedagógusnak) még akkor is, ha a
baleset nem következett be. (A balesetvédelmi előírások betartása kiterjed az
óvodán kívül szervezett rendezvények és tanulmányi kirándulások körére, a
közúti közlekedésre, az erdei viselkedésre is.
22. Az óvodába behozandó felszerelés
Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz az eszközöket, így csak a gyermek személyes
holmijára van szükség:
- váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző lábbeli, lehetőleg szandál),
- a csoportszobákban kellemes a hőmérséklet, ezért fontos a réteges öltözködés,
- egy-két váltás ruhanemű, játszóruha, télen overál,
- tornához kényelmes ruha,
- törülköző, fogkefe, fogmosó pohár jellel ellátva, öltözködő zsák,
- alváshoz ágynemű.
23. Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok bevitelére vonatkozó szabályok
Ékszer, értékes játék stb. behozatala tilos! Testi épségüket veszélyeztető anyagok,
eszközök behozatala tilos (tű, kés, gyógyszer)!
24. A gyerekek öltözéke
Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, az ünnepi ruha
szükségességéről időben tájékoztatást adunk. Hétköznapi ruhájuk legyen kényelmes,
összekoszolható, a gyermekek számára is könnyen kezelhető.
A pólók feliratai, valamint ábrái ne tartalmazzanak erőszakra utaló jegyeket.
A gyerekek holmiját kérjük jellel ellátni – a csere megelőzése érdekében.
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25. Együttműködés a szülőkkel
Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük,
szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.
Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust,
az óvoda vezetőjét, és velük közösen igyekezzenek megoldást találni. Az
együttműködés az óvó- és védőrendszabályok alkalmazására is kiterjed. Az
alkalmazottak minden veszélyhelyzetben a szervezeti és működési szabályzatban
leírtak szerint járnak el, és szükség szerint vagy a vezetői utasításnak megfelelően
bevonják a szülőket. A szülők a gyermek elviteléig kötelesek betartani a hatóság vagy
az óvoda intézkedéseit (bombariadó, tűz, természeti csapás, műszaki veszélyhelyzet
stb.)
A szülőknek lehetőségük van rá – és mi igényeljük is –, hogy az óvodában folyó
pedagógiai munkát figyelemmel kísérhessék, annak gyakorlatában, mint partnereink a
szülők aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósításáért.
26. Szülői fórumok
szülői értekezlet, SZMK
játszó délelőttök, nyíltnapok,
közös rendezvények, családi napok
hagyományőrző jeles napok,
kirándulások,
fogadóóra (közösen egyeztetett időben)
óvodapedagógussal vagy a tagóvoda-vezetővel esetenkénti megbeszélések,
faliújság.
27. Fontos tudnivalók
Alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén tilos!
Az óvoda területén tilos a dohányzás!
Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak a tagóvoda-vezető adhat
engedély
Térítési díjbefizetés minden hónap egy kijelölt napján történik az óvodában. Ha a
szülő nem tudja befizetni adott időpontban a gyermek étkezési díját, lehetőség
van pótbefizetésre a Szent Imre Általános Iskola gazdasági irodájában a
megadott időpontban
Kedves Szülők!
Bízunk abban, hogy senkinek nem okoz gondot házirendünk betartása. A házirenden
kívüli működésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült kérdésekkel forduljanak
bizalommal a tagóvoda-vezetőhöz, az óvoda munkatársaihoz.
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28. Záró rendelkezések
A Házirend hatálya kiterjed az óvoda minden gyermekére, pedagógusára, a szülőkre.
Elfogadásakor egyetértési jogot gyakorol a nevelőtestület, a szülői választmány.
A Házirend az elfogadás napján lép hatályba.
Miskolc, 2018. szeptember 3.

12

