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A Házirend az óvodába felvett gyermekek és szüleik jogainak és kötelezettségeinek 

érvényesülése, a gyermekek egészséges óvodai életrendjének megvalósulása érdekében állapít 

meg rendelkezéseket. A gyermekeket az óvodai élet rájuk vonatkozó szabályainak 

elfogadására, betartására neveljük. A Házirendben foglaltak betartása a szülők és az óvoda 

valamennyi dolgozója számára elvárás és kötelesség. 

 

 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL: 

 

Az óvoda neve:  Kadarkúti Gyermekkert Óvoda 

Az óvoda székhelye:  7530 Kadarkút Fő u. 3 

Telefonszáma:  82-581-058 

Fax/Telefonszáma:  82-385-258 

E-mail címe:   ovifou3@freemail.hu 

 

 

Az óvoda vezetője:   Bőthe Istvánné 

Az óvoda gyermekorvosa:  Dr. Gyovai Imre Zoltán  

Az óvoda logopédusa:  Wéberné Vida Alexandra 

Az óvoda fejlesztőpedagógusa: Kiss Réka 

 

 
A NEVELÉSI ÉV RENDJE: 

 

Nevelési év:     Szeptember 1 – augusztus 31.-ig tart 

Óvodai beíratás időpontja:  április hónapban 

Új/ beíratott gyerekek fogadása:  augusztus utolsó hetétől, folyamatosan 

Nyári élet rendje:   június 1 – augusztus 31-ig (ez idő alatt  

többnyire összevont csoportokkal dolgozunk) 
 

 

AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA: 

 

Az óvoda hétfőtől – péntekig 6.30 – 17.00 – ig tart nyitva 

Reggel 6.30 – 7.00 – ig  ügyelet működik. 

Reggel a gyermekeket óvodapedagógus fogadja a gyülekező csoportban. 

 

A gyermekek óvodába érkezése 6.30 és  8.30 között történik. Az óvodai pedagógiai munka 

érdekében kérjük tartsák be!  

Közérdekű információink, tájékoztatóink megtalálhatók a faliújságon, kérjük folyamatosan 

kísérjék figyelemmel. 

 

Szünetek időpontjai: 

 

Téli szünet:    karácsony és újév között 

Tavaszi szünet:   az iskolai szünethez igazodik 

Nyári takarítási szünet: augusztus hónapban - 3 hét 

Nevelés nélküli munkanapok:  

 

mailto:ovifou3@freemail.hu


Évente 5 munkanapot vehet igénybe az Intézmény – értekezletekre továbbképzésre - , melyről 

szeptemberben tájékoztatjuk a szülőket. 

Ezeken a napokon ügyeletet szervezünk azoknak a gyermekeknek akiknek felügyeletét a 

szülők nem tudják megoldani 

 

Munkaszüneti napok:  
 Október  23 

 November  01 

 Március  15 

 Május  01 

 Pünkösd -  hétfő 

 

 
AZ ÓVODAI FELVÉTEL ELJÁRÁSRENDJE: 

 

Az óvoda igénybevétele: 
 

- Az óvoda a gyermekek harmadik életévének betöltésétől - tankötelezettség kezdetéig 

nevelő intézmény. 

- Abban az esetben vehető fel 3 évesnél fiatalabb gyermek, ha a szülő igazolja, hogy 

dolgozik és az óvoda minden 3. életévét betöltött gyermek elhelyezését biztosította. 
-  Amikor a gyermek egészséges és erről a szülő bemutatja az orvosi igazolást 
- Abban a nevelési évben, amelyben a gyermek betölti az 5. életévét az óvodai nevelési 

év első napjától kezdődően óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra 

felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni.   
 

 

Az óvodai beiratkozás: 

 

- Az óvodai beíratás április hónapban a Fenntartó által meghatározott időpontban 

történik 

- Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 

gyermek nevére kiállított személyi azonosítót ( anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, 

személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő 

személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

- A gyermek adatai rögzítésre kerülnek, valamint a szülők tájékoztatása megtörténik. 

- A felvételről vagy az esetleges elutasításról határozat után írásban értesítjük a 

szülőket. 

 

 

A csoportba sorolás szempontjai: 

 

- Augusztus 31. és december 31.  között született gyerekek 

- Fiúk – lányok aránya 

- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek elosztása 

- Szülői kérések figyelembevétele 

 

A  SZÜLŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI: 

 



- A szülő joga, hogy megismerje az óvoda pedagógiai programját, szervezeti és 

működési szabályzatát, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A 

házirend egy példányát az új gyermekek szüleinek az első tájékoztató szülői 

értekezleten átadjuk 

- Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres érdemi 

tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon a napi találkozások, 

illetve a fogadóórák alkalmával. 

- A gyermekek többségét érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda 

vezetőjétől, és az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, 

tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezleten. 

- Jogukban áll a jogszabályban meghatározott módon véleményt nyilvánítani és 

egyetértést gyakorolni. 

- A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről. 

- Gyermekét tisztán, gondozottan, a házirend szabályait betartva hozza óvodába. 

- Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, s a 

szükséges felszerelést a gyermek számára. 

- Kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését és segítse a fejlődés 

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

szabályainak elsajátítását. 

- Rendszeresen kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó  pedagógusokkal és részükre 

az együttnevelés érdekében a szükséges  tájékoztatást adja meg. 

- Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, 

valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői – oktatói munka, illetve a 

gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából 

közfeladatot ellátó személynek számítanak. 

- Ha a gyermeke kimarad az óvodából, azt személyesen jelentse be az óvoda 

vezetőjének. 
 

 

VÉDŐ ÓVÓ ELŐÍRÁSOK: 

 

- A gyermekekkel az óvodapedagógusok – életkoruknak megfelelően  - ismertetik a 

baleseteket megelőző szabályokat  a különböző tevékenységek megkezdése előtt, ( 

udvarra menetel, séták, kirándulások, csoportszobai foglalkozások, illetve az óvoda 

egyéb helyiségeiben történő foglalkozások) s a szabályok elsajátításáról, betartásáról 

is meggyőződnek. 

- A szülő gyermekét a csoportszoba ajtajáig kísérje be és ott adja át az 

óvodapedagógusnak, a gyermekért csak ezután vállalunk felelősséget. 

- Délutáni udvari élet esetén a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át a gyermekét 

és így távozzanak az óvodából. 

- A gyermek biztonságáért az óvoda területén is a szülő a felelős mielőtt „átadja” és 

miután „átveszi” az óvodapedagógustól. 

- Az óvoda hosszú folyosója személyzeti folyosó, kérjük, hogy a szülők ott ne 

közlekedjenek, egészségügyi és biztonsági okokból. 

- Ha a szülő kéri, hogy gyermeke egyedül jöjjön, illetve távozzon az óvodából, akkor 

azt írásban jelezze a csoport óvodapedagógusainak. 

- A szülő jelezze, és írásban nyilatkozzon, hogy a szülőn, szülőkön kívül ki viheti el a 

gyermeket az óvodából. 



- Kérjük, hogy a szülők adják meg telefonszámukat, elérhetőségüket, hogyha betegség, 

vagy bármilyen probléma adódik, értesíteni tudjuk Önöket. 

- Amennyiben a gyermek napközben megbetegszik (belázasodik, hány, hasmenése, 

illetve kötőhártya gyulladása van), az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen 

esetben a gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából. Az orvos 

felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással jöhet 

óvodába. 

- Az óvónő teendője baleset esetén: 

 A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja  felügyeletét meg 

kell szerveznie. A baleset súlyosságától függően  orvosról kell gondoskodni. A 

szülőt minden esetben értesíteni kell. 

- A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek ékszert, 

vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzetet teremt. 

- Az óvodába behozott tárgyakért, játékokért felelősséget nem 

vállalunk! 
- Balesetveszélyes – vágó, szúró, fulladást okozó tárgyak behozatala tilos! 

- Az óvoda területén és 5m-es körzetében dohányozni tilos! 

- Beteg, lázas gyermek az óvodát nem látogathatja! 

- Az óvodapedagógusok otthonról beküldött gyógyszert nem fogadhatnak el, és nem 

adhatnak be a gyereknek, kivéve az allergiás, asztmás roham esetére az inhalátor. 

- Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek biztonsága érdekében érkezésük, távozásuk után 

a kaput a biztonsági tolózárral zárják be. 

 

 

A gyermek ruházata az óvodában: 

- Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, rétegesség. 

- az esetleges átöltözéshez tartalékruha és alsónemű szükséges. 

- a gyermeknek váltócipője kényelmes, biztonságos legyen. 

- célszerű minden ruhadarabot jellel ellátni és az öltözőzsákokban, a gyermek jelénél 

lévő fogason tárolni. 

- A kislányoknak egyszerű hajviselet javasolt.   

 

 

 
A GYERMEKEK TÁVOLMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: 

 

- Az ötödik életévét betöltő gyermek számára kötelező a mindennapos óvodába járás. 

Ha a gyermek hiányzik az óvodából, mulasztását a szülőnek igazolnia kell. 

- A hiányzás igazoltnak tekinthető:  

  ha orvosi igazolást mutat be a szülő,  

  ha előzetesen bejelenti a gyermek hiányzását. 

- 3 napnál hosszabb ideig a szülő nem igazolhatja gyermeke hiányzását. 

- Egyéb esetben, amennyiben a szülő három napnál hosszabb ideig (üdülés, külföldön 

való tartózkodás…) nem kívánja az óvodát igénybe venni, az intézmény vezetőjétől 

írásban szükséges engedélyt kérni.  

- Ha az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet 

mulaszt az óvoda vezetőjének értesítenie kell a gyermek tartózkodási helye szerint 

illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt. 

 



 

A SZÜLŐKET TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, ILLETVE IGÉNYBE VEHETŐ 

KEDVEZMÉNYEK: 

 

 

Térítésmentes szolgáltatások: 
- Logopédus:A logopédus minden öt évet betöltött gyermekkel év elején szűrést végez. 

Szükség esetén beszédjavító és dyslexia megelőző foglalkozásokat tart a gyerekeknek.  

- A fejlesztőpedagógus a vizsgálati javaslatok alapján az előírt óraszámban fejlesztő 

foglalkozásokat tart az arra rászoruló gyermekek számára. 

- A Nevelési Tanácsadó év elején elvégzi a nagycsoportos és középsős gyermekek 

szintfelmérő vizsgálatát 

- Elsősorban a nagycsoportos gyermekek részére zeneóvodai, gyermektánc és játékos 

gyermektorna foglalkozásokat szervezünk szakképzett óvónők vezetésével. 

 

Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje: 
 

- Az étkezési térítési díjak befizetésének határideje: minden hónap 15.-e, az 

adminisztrátor irodájában. Hiányzás esetén a túlfizetés a következő hónapban kerül 

jóváírásra. 

- A hiányzást a folyamatos tízórai miatt kérjük, hogy 7.30-ig jelezze a szülő 

személyesen vagy telefonon. Bejelentés elmulasztása esetén a térítési díj 

visszafizetésére nincs lehetőség. 

- A fizetési kötelezettség elmulasztása miatt a gyermek étkeztetése szüneteltethető! 

 

Kedvezmények az óvodában: 
 

100%-os térítési díjkedvezményre jogosult:  

- aki gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Ez esetben 

kérjük a Jegyző által kiállított határozat bemutatását. 

- A gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve családjában tartósan beteg, vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek. Igazolást kérünk a fogyatékosság megállapításáról. 

- Családjában három, vagy több gyermeket nevelnek. 

- A gyermek nevelésbe vételét a gyámhatóság elrendelte, melyet határozattal igazol a 

nevelőszülő. 

- 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, amelyről a 

Kormányrendelet 5.sz. mellékletében a szülők nyilatkoznak. 

 

A kedvezmények igénybevételéhez a szülőnek minden év elején ki kell töltenie egy 

nyilatkozatot, melyben jelöli, hogy milyen jogcímen veszi igénybe a kedvezményes 

étkezést. 

AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSE, ÉS A BEISKOLÁZÁS ELJÁRÁSRENDJE: 
 

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 
 



- A szülő kérelmére, másik óvoda átvette, 

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

- a gyermek az óvodából igazolatlanul 10 napnál többet van távol, s az óvoda a szülőt 

legalább két alkalommal figyelmeztette a mulasztás következményeire. 

 

A beiskolázás eljárásrendje: 
 

- Amennyiben az óvodapedagógus szükségesnek tartja a nagycsoportos gyermeket 

iskolaérettségi vizsgálatra terjeszti fel, amely történhet a Nevelési Tanácsadóban, 

illetve a Somogy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságnál. 

- A vizsgálatra való felterjesztést a szülővel megbeszéli, s a szülő  a felterjesztés 

megismerését aláírásával igazolja. 

- A gyermek korrekt beiskolázása érdekében, a megadott időpontban a szülőnek 

kötelessége elvinni az iskolaérettségi vizsgálatra gyermekét. 

- Az iskolai beiratkozás előtt a tanítónőkkel az óvoda szülői értekezletet tart az érintett 

nagycsoportos szülők számára, melyen információkat kapnak a beiratkozással, az 

iskolakezdéssel kapcsolatban. 

- Az óvoda feladata az óvodai szakvélemény kiállítása, mely tartalmazza a gyermek 

tankötelezettségére vonatkozó állásfoglalást. A szakvéleményt az óvodavezető és a 

szülő írja alá. 

 

 
A HÁZIREND HATÁLYA, FELÜLVIZSGÁLATA: 

 

Elkészítésének módja, módosításának rendje: 
 

- A házirendet az óvoda vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el. 

- A házirend elfogadásakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. 

- A házirend a fenntartó jóváhagyásával a kihirdetés és kifüggesztés napján lép 

hatályba, válik érvényessé. 

 



Megismerhetőség folyamatos biztosítása: 
 

- Az óvoda házirendje megtalálható a szülők számára az adminisztrátor irodája melletti 

hirdetőtáblán. 

- Az újonnan beiratkozott kisgyermekek szülei számára az első szülői értekezleten az 

óvodavezető ismerteti a házirendet, valamint mindenkinek személyesen át is adja. Az 

óvoda az átvételt a szülő aláírásával dokumentálja. 

 

Érvényessége: 

 
A fenntartó jóváhagyásától visszavonásig érvényes. 

 

Személyi hatálya kiterjed: a gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi 

alkalmazottjára és a szülőkre. 

Területi hatálya kiterjed: a pedagógiai program részeként az óvoda épületében, udvarán és 

az óvodán kívül tartott foglalkozások, programok helyszínére is. 

Időbeni hatálya kiterjed: a gyermek testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről 

történő gondoskodás, az intézménybe történő belépéstől, az intézmény jogszerű elhagyásáig 

terjedő időben. 

 

Felülvizsgálata, módosítása: 

 

A házirend felülvizsgálatára minden nevelési év záró értekezletén kerül sor. A Házirend 

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

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

 

 
Legitimációs záradék: 

 
Készítette: Bőthe Istvánné óvodavezető 

Kadarkút, 2016. 09. 11. 

 

      óvodavezető aláírása 

 

Egyetértést gyakorlók és véleményt nyilvánítók nevében: 

Kadarkút, 2016. 09. 25. 

 

      Tóth Anita 

      Szülői szervezet képviselőjének aláírása 

 

Az intézmény nevelőtestülete a házirend tartalmát megismerte, nevelőtestületi értekezleten 

megvitatta és elfogadta. 

Kadarkút, 2016. 09. 30. 

      Véghné Sári Anikó 

      Nevelőtestület képviselője 

 

 

Jóváhagyta: Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulási Tanács …………………... határozatával. 


