Az Aparhanti Felhőcske Óvoda
HÁZIRENDJE

Érvényes: 2018. szeptember 1-jétől

Házirend
Törvényi háttér
A Házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet, valamint a 2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének
megerősítése érdekében történő módosítása alapján készült.
1. Általános információk intézményünkről
Óvoda neve: Aparhanti Felhőcske Óvoda
Címe: 7186 Aparhant Petőfi S. u. 26.
Telefonszáma: 74/483-068
E-mail: ovoda.aparhant@gmail.com
OM azonosítója: 202444
Fenntartó: Községi Önkormányzat, Aparhant
Intézményvezető: Miklósné Biliczki Magdolna Teréz
2. A nevelési év rendje
A nevelési év szeptember 1-étől a következő év augusztus 31. napjáig tart. A nyári időszak
június 1-én kezdődik, amely augusztus 31-ig tart.
Az óvodánk munkanapokon 7 – 16:30 óráig tart nyitva.
Nevelés nélküli munkanapokra évente 5 alkalommal van lehetőség, ennek engedélyezéséről
a fenntartó dönt. (Az adott időpont előtt legalább egy héttel az óvoda Facebook csoportjában
meghirdetjük.)
A nyári zárás időszakáról és időpontjáról a fenntartó dönt. Ebben az időszakban folynak a
karbantartási és takarítási munkálatok. Az óvoda nyári zárva tartásáról minden év február 15ig tájékoztatjuk a szülőket.
3. Az óvoda felvétel rendje:
Az óvodai felvétel, átvétel beiratkozás alapján történik. A beiratkozás minden év májusában
történik, a hirdetményeken feltűntetett időpontban.
A beiratkozás során az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosító igazolványa,
lakcímkártyája és TAJ- kártyája
- a szülők személyi azonosító igazolványa és lakcímkártyája
- nyilatkozat arról, hogy mindkét szülő beleegyezik a gyermek beíratásához
A gyermeket el lehet hozni a beiratkozásra.
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:
- a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján
- a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására
- a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján
4. Az óvodai ellátás igénybevételének feltételei
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
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.

A gyermek megkezdheti az óvodába járást:
- amennyiben a gyermek megbízhatóan szobatiszta (óvodánkban sem a személyi, sem a
tárgyi feltételek nem biztosítottak a gyermek pelenkázásához)
- amikor a gyermek egészséges, ehhez a gyermekorvostól kapott igazolást szükséges
benyújtani
A gyermekek óvodába járása beszoktatással kezdődik, melynek módját a csoportvezető
óvodapedagógus és a szülők megbeszélése alapján történik a gyermekek fejlettségének
megfelelően, és a gyermekek érdekeinek figyelembe vételével.
5. A beiskolázás rendje
Tanköteles korú az a gyermek, aki adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét.
Ezeknek a gyermekeknek állítunk ki óvodai szakvéleményt.
Mielőtt a szakvéleményt kiállítjuk, a szülővel egyeztetünk a gyermek iskolaérettségéről.
Amennyiben a gyermek fejlettsége nem éri el a szükséges szintet, vagy véleménykülönbség
van a szülő és a pedagógus között, megbeszéljük, hogy szakértői bizottság elé utaljuk-e a
gyermeket. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a
kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy
a gyermek hatéves kor előtt megkezdje a tankötelezettségének teljesítését.
Az iskolaköteles kort elért gyermekeket kötelezően orvos vizsgálja.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő az óvodai szakvélemény átadásával
köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, valamint a szülő döntése alapján a választott
iskola első évfolyamára.
A gyermek utoljára abban az évben kezdheti meg a nevelési évet, amelyben a hetedik
életévét betölti.
6. Az óvodai élet rendje
- A gyermekek fogadása szeptember 1-től folyamatos.
- A gyermekeknek legkésőbb 7:45-ig az óvodába kell érniük és a gyermeket az
óvodában dolgozó felnőttnek át kell adni.
- A csoportszobába lépéskor a gyermekek hangosan köszönjenek.
- A csoportszobában kötelező a váltócipő használata, udvari cipőben a csoportszobába
belépni nem szabad.
- A csoport napirendjét, heti rendjét az adott csoportban dolgozó óvónők határozzák
meg.
- Az óvoda életével kapcsolatos tudnivalókat - ünnepélyeket, kirándulást, óvodai
szünetet - a szülőkkel tudatni kell. Ezek mindig jól látható helyen lesznek
kifüggesztve, ill. az óvodai Facebook csoportban meghirdetve.
- A logopédiai ellátásra szorulókkal 5 éves kortól hetente egyszer logopédus
foglalkozik.
- Heti egy alkalommal - akiknek szükséges - gyógytestnevelésen vesznek részt.
- Heti egy alkalommal a helyi plébános hittan oktatást tart.
- A gyermekek naponta levegőznek legalább 1 óra hosszat a délelőtti időben.
- A gyermekek naponta 3 alkalommal étkeznek, 8:00-8:30 óráig reggeliznek, 11:4512:15-ig ebédelnek, 15:00-15:30 uzsonnáznak. A szülő a gyermekét 15:30-tól viheti
haza (a gyermekért be kell jönni, ezzel lehetővé téve a személyes átadást).
- Az étkezési díjat – akinek fizetni kell - a kapott postai csekken kell befizetni a rajta
feltüntetett időpontig.
- Az óvodai hiányzást a szülőknek aznap reggel 7:30 óráig jelezni kell és közölni a
hiányzás okát. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van.

-
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Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, náthás, köhögő,
gyógyszert, láz- és köhögéscsillapító gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek
bevétele a gyermek mielőbbi gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése
érdekében tilos. Ilyen esetben a pedagógusnak kötelessége a gyermek átvételének
megtagadása.
A gyógyult gyermek csak orvosi igazolással térhet vissza a csoportba. Egyedi
egészségügyi problémákról a szülők kötelesek tájékoztatni az óvónőket.
Az óvoda dolgozóinak tilos az otthonról hozott gyógyszer beadása a gyermekeknek.
Kivétel ez alól, ha a gyermek olyan krónikus betegségben szenved, amikor a
gyógyszerezés elengedhetetlen, ilyenkor a gyógyszer szakorvosi javaslat alapján
adható.
Ha a gyermek öt napnál többet mulaszt igazolatlanul, az intézményvezető értesíti a
gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.
A szülők egy nevelési évben 5 napot igazolhatnak.

7. A közösségi élet szabályai
- Az óvodába behozott játékokért felelősséget nem vállalunk.
- Az óvodába rágógumit, élelmiszert, innivalót, gyűrűt, nyakláncot, kitűzőt, és olyan
tárgyakat, ami a gyermekek egészségét veszélyeztetik, nem lehet behozni.
- Az óvodába a szülő vagy gondviselő köteles gyermekének váltóruhát és ágyneműt
hozni, és ezek tisztításáról gondoskodni.
- Az egyedül hazaengedhető gyermekek szüleitől erre vonatkozóan írásos nyilatkozatot
kérünk.
- Az ebéd után hazamenő gyermekeket a szülők a csoportjukhoz tartozó öltözőben
várják meg. Az ebédlőhöz ne jöjjenek hátra.
- A bejáró gyermekeket reggel és délután felnőtt várja és kíséri a buszmegállóba.
- Egyéni elbírálás alapján a gyermeket csak a szülőnek, gondviselőnek, vagy a szülő
írásbeli nyilatkozata alapján a megbízott személynek adhatja ki az óvodapedagógus.
- A gyermekeknek a kapu riglijének kinyitása szigorúan tilos.
8. A gyermekek jogai és kötelességei
A gyermekek jogai:
- Az intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák.
Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki. Biztonsága érdekében az
óvodában tartózkodás ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll.
- A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében
nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide
tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyermeket közvetlen vagy
közvetett megaláztatás nem érheti.
- Képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
- Nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön
(legalább nyolc szülő együttes kérése alapján).
- Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát az óvoda minden dolgozója
tiszteletben tartsa.
- Nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint
az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani.
Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételt.
- Cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem
korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti
saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem

akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát.
Ellenkező esetben jeleznünk kell a gyermekjóléti szolgálatnak.
- Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben
részesüljön.
- Az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit,
felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használja, arra vigyáznia kell.
- Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben
megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt
játékok, eszközök rendben tartásában.
A gyermekek kötelességei:
- Tiszteljék pedagógusukat, dajkájukat és az óvoda többi dolgozóját. Ennek feltétele,
hogy a szülők is együttműködjenek a tiszteletadás képességének kialakításában.
- Betartsák a csoportban és az óvoda egészében kialakított szokásokat, szabályokat,
melyek a közösségi nevelés és a biztonságérzet kialakulásának elengedhetetlen
feltételei.
9. A szülő kötelessége és joga
A szülő kötelességei:
- 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.
- Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.
- Tiszteletben tartsa az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait, és tiszteletet
tanúsítson irántuk, és otthon a gyermek előtt tisztellettel beszéljen az óvoda
dolgozóiról.
- Az óvoda értékeit, eszközeit, tárgyait megóvja, és gyermekét is erre nevelje.
A szülő jogai:
- Gyermeke neveléséhez szükség esetén igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat
intézményét.
- A szabad óvodaválasztás
- Megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, szervezeti és
működési szabályzatát, házirendjét.
- Saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen tájékoztatást, a gyermek
neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
- Az intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a
foglalkozásokon.
- Személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések
meghozatalában.
- Tevékenyen részt vegyen a szülői szervezet működésében.
-

A szülők elfogadják, hogy a gyermekről (nyílt napokon, rendezvényeken esetenként a
szülőkről, vendégekről is) fényképek készülhetnek, amelyek akár sajtó célra is
megjelenhetnek (honlap, közösségi oldalak). Akinek ezzel kapcsolatban kifogása van,
az egyrészt fényképezéskor igyekezzen kikerülni a kamera látóteréből, másrészt utólag
természetesen kérheti a képe eltávolítását, és ez minden esetben meg is fog történni.

10. Záró rendelkezések
- A házirendet mind a szülők, mind az óvoda dolgozói kötelesek betartani.
- A házirend visszavonásig érvényes.
Módosításának eljárásrendje: törvényváltozáskor, a Szülői Szervezet kérésére.

Aparhant 2018. 09. 01.

óvodavezető

szülői szervezet tagjai

