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HÁZIREND 

 

Intézmény neve:  Szabadszállási Általános Művelődési Központ 

Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde 

Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. 

Intézmény vezetője: Bugyi Andrásné 

Intézmény telefonszáma:  76/ 558 – 164 

Vezető helyettes: Hajdú István 

 

Kedves Szülők !  

 

Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai 

nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott 

házirendet figyelmesen olvassák végig és törekedjenek a benne foglaltak betartására. 

 

Az óvodai nevelési év szeptember 01- től a következő év augusztus 31- ig tart. 

Az óvoda június 01-től  - augusztus 31- ig nyári napirend szerint, összevont csoportokkal 

működik. 

 

Nyitva tartás:  Hétfőtől – péntekig  6. 15 – 17.00 óráig. 

Reggel  6.15 - 7.00 - ig és délután 16.20 – 17.00  óráig összevont csoport működik. 

Az étkezésben nem részesülő gyermekek  6.15 - 12°° - g látogathatják az óvodát. 

A júniusi évzárótól – augusztus 20 - ig terjedő időszakban közegészségügyi okokból  

2 hétig terjedő takarítási szünetet tartunk.  

A két hétig tartó szünet alatt a szülők gondoskodnak a gyermekek elhelyezéséről. 

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. 

Az óvodában 5 nevelés nélküli munkanap tartható, melynek időpontjáról és az ügyeletről a 

zárva tartást megelőzően legalább hét nappal tájékoztatjuk a Szülőket. 

Az ünnepek miatti, munkarendben bekövetkezett változásokról időben értesítést kapnak a 

Szülők. 

 

A gyermek igénybe veheti az óvodát: 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Amennyiben megbízhatóan ágy és szobatiszta. 

Amikor a gyermek egészséges    / gyermekorvosi igazolás /. 

 

Kérjük a Szülőket, hogy gyermekeiket kísérjék be az óvodába.  

Amennyiben a gyermek egyedül érkezik vagy egyedül mehet haza, a szülő írásbeli 

nyilatkozatára van szükség. Ugyanúgy írásos nyilatkozatra van szükség, ha a gyermeket nem 

a szülő vagy a törvényes képviselő viszi haza. 

Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekekért tudnak felelősséget vállalni, akik az óvodai 

csoportszobába megérkeznek, az óvodapedagógus vagy a dajka átvette. 

Kérjük, hogy gyermekeik biztonsága érdekében a bejárati ajtókat és a kaput érkezéskor és 

távozáskor szíveskedjenek kilincsre zárni, illetve a kapura és ajtóra felszerelt tolózárat a 

helyére tenni. 
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Gyermekek jogai 

 

A gyermeknek joga, hogy az intézményben, biztonságban és egészséges környezetben 

neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 

sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének 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 nem vethető alá testi 

fenyítésnek. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és 

magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem 

korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.  

A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, 

oktatásban részesüljön.  

A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, 

pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.  

Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.  

Joga, hogy rendszeresen egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

 

A gyermekek ruházata az óvodában 

 

Kérjük a gyermekeik ruházatának, cipőinek jellel való ellátását és elhelyezését a kijelölt 

helyen. 

A csoportszobai és az udvari váltóruha, váltócipő kiválasztásánál elsősorban a kényelmi és 

egészségi szempontokat vegyék figyelembe. 

A gyermekek öltöző szekrényébe csak a legszükségesebb dolgokat tárolják, mert az óvodában 

hagyott, illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget vállalni nem tudunk. 

 

Gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

 

Az óvodába csak egészséges gyermek hozható. Beteg, megfázott, gyógyszert, láz vagy 

köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos 

gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.  

Ilyen esetben az óvodapedagógusnak kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. 

Az óvodapedagógusoknak tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap 

folyamán! Kivéve allergia és magas láz csillapítására szolgáló készítményt.  

Betegség miatti hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással járhat újra óvodába.                      

Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos 

időtartamát ! 

A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről feltétlenül tájékoztassák az óvodapedagógust, 

gyermekük érdekében. 

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik az óvodában, az óvodapedagógus 

értesíti a szülőt, illetve hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és 

telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek 

hazaviteléről, orvosi ellátásáról. 

A betegség súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén az 

óvodapedagógus gondoskodik az azonnali orvosi ellátásról. 

Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. / rubeola, bárányhimlő, 

skarlát, májgyulladás, tetű.... / 

Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez a gyermekorvos felé, és fertőtlenítő takarítást 

végez. 
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A foglalkozásról való távolmaradás, hiányzás igazolásának szabályai 

 

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

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a gyermek a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt      

kapott a távolmaradásra, 

b) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 
 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési 

évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha az igazolatlan mulasztása 

egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, 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: óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint 

illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. 
 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az 

igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a 

mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 
 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és 

igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője 

haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot. 
 

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi 

gyermektől való elkülönítéséről és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. 

Azt, hogy a gyermek 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.  

 

Gyermekek étkeztetése az óvodában 

 

A gyermekek óvodai étkeztetését  a GAMESZ biztosítja. 

A napközis gyermekek hiányzását a főzést megelőző nap 10 °° óráig lehet bejelenteni a                    

Róna Vendéglőnél személyesen, vagy a 76/ 353-442 es telefonszámon.                                                                        

A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód a visszatérítésre.  

Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett időpontban pontosan fizessék be. 

A befizetés helye: Róna Vendéglő Szabadszállás Kossuth utca 

Célszerű a nagyon korán / 6. 15 és 7 óra között / érkező gyermekeket otthon megreggeliztetni. 

 

 

Szülő jogai 

 

A szülő joga különösen, hogy 

Megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást 

kapjon az abban foglaltakról. 

Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes 

és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 
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A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 

intézményét.  

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke 

óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon. 

Kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői 

képviselők megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen. 

Írásbeli javaslatát a köznevelési intézmény vezetője, a nevelőtestület, a szülői szervezet, a 

pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül   érdemi 

választ kapjon. 

Személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen 

az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

 

 

Szülő  kötelességei 

 

A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá 

biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a 

fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok 

kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt 

kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt 

kötelezettségének betartására. 

Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez 

minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje 

gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét. 

Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének 

teljesítését, 

Tiszteletben tartsa az óvoda, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.             

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, 

világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat 

óvodát. 

 

Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel 

 

A szülőknek lehetőségük van rá – és igényeljük is - , hogy az óvodában folyó pedagógiai 

munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő 

a közös gondolkodást. 

Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, 

szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.  

Komolyabb probléma, konfliktus, esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, 

illetve az óvoda vezetőjét és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. 

Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az 

óvodapedagógust az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a 

csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés – oktatás 

folyamatát.  

A gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek saját 

óvodapedagógusaitól vagy az óvoda vezetőtől kérjenek. 
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Védő-óvó előírás 

 

A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az 

óvodai nevelési év megkezdésekor, valamint szükség esetén 

( pl. séta, kirándulás stb.. során ) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően 

ismertetni kell. 

Az ismertetés tényét és tartalmát az óvodai csoportnaplóban dokumentálni kell.  

 
 

Dohányzás szabályai 

 

Az intézmény egész területén tilos a dohányzás. 

 

 

Reklám jellegű anyagok elhelyezése 

 

A vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, 

működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámanyagok kerülhetnek ki az 

intézmény hirdető táblájára. 

 

 

Rendezvények 

 

Fontos és betartandó előírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy 

párthoz kötődő szervezet nem működhet, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható. 

 

 

 

 

A fenti házirendet Szabadszállás Város Képviselő-testülete a 112/2016. (VII.13.) számú 

határozatával elfogadta. 

 

 
 

 

A házirend betartását köszönöm. 

 

 

 

 

Szabadszállás, 2016.09.01. 

 

 

                                                                                            

                                                                                                  Bugyi Andrásné 

                                                                                                  ÁMK igazgató 

 

 

 

 


