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2. Általános információk az óvodáról
Az óvoda fenntartója:

Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Az intézmény neve:

Tokodi Mesevár Óvoda-Mini Bölcsőde

Székhely intézmény címe:

2531 Tokod, Köztársaság út 3.

Telephely intézmény címe:

2531. Tokod, Hunyadi út 23.

Telefon/fax szám: ( székhely)

06 33 468-674, 0630-572-2789

Telefon/Fax szám. (telephely)

06 33 633-517, 0630-572-2703

E-mail cím:

mesevartokod@gmail.com

Óvodavezető:

Papné Szaló Ilona

Óvodavezető helyettes:

Nyers Ferencné

Óvodatitkár:

Törökné Mészáros Erika

Az óvoda gyermekorvosa:

dr. Pezderka Gyöngyvér
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3. BEVEZETŐ

Kedves Szülők! Kedves Vendégek!

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a
gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására!
Bölcsődénkben, óvodánkban jellemző a harmonikus, derűs, családias légkör, amelyben a
gyermekek felszabadultan, jól érzik magukat, a családban nevelkedő kisgyermek számára a
családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében elősegíteni a harmonikus fejlődést.
Nevelőközösségünk tudja, hogy minden kisgyermek egyedi, egyszeri, megismételhetetlen
személyiség, ezért az egymásra figyelés, a türelem, az elmélyültség, a kivárás, az elfogadás
jellemzi nevelőmunkánkat.
A köznevelés középpontjában a gyermek, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és
jogai egységet alkotnak.
Az óvodaválasztással együtt intézményünk pedagógiai programját és házirendjét is elfogadták.
Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a benne
foglaltakat a gyermekek és a sikeres együttműködés érdekében tartsák be!

4. Az intézmény működését meghatározó jogszabályok:
§. 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
§. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
§ A fenntartó rendeletei alapján
§ 1997. évi XXXI. Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
§ 32/2012.(X.08.) EMMI rendelet Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról.
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§ 15/1998.(IV.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
Ez az Óvodát és Mini Bölcsődét igénybe vevő gyermekekre és szüleikre, valamint az általuk
megbízott személyekre, az óvoda valamennyi alkalmazottjára vonatkozik az intézménybe való
belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben.
A Házirend be nem tartása számonkérhető és jogkövetkezményt von maga után.
A házirend célja
A házirend célja, hogy megállapítsa: a gyermekek, szülők jogainak és kötelességeinek
gyakorlásának módját, a gyermek bölcsődei életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, a
bölcsőde és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és a bölcsődéhez tartozó területek
használatának rendjét, biztosítsa az intézmény zavartalan működését.

5. A házirend személyi, területi és időbeli hatálya

A házirend személyi hatálya: kiterjed az óvodai, mini bölcsődei ellátásban lévő gyermekekre,
szüleikre, az általuk megbízott személyekre, az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő
személyekre, valamint az intézményben dolgozó segítőkre vonatkozik.
A házirend területi hatálya: kiterjed az óvoda, bölcsőde épületére, az udvarára. Továbbá
kiterjed az intézmény szervezésében, a nevelési program megvalósításához kapcsolódó, óvoda
épületén kívüli rendezvényekre, programokra, közlekedésre. (séták, kirándulások, családi
programok, színházlátogatás)
A házirend időbeli hatálya: a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az
intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony
megszűnéséig tart, kiterjed a teljes nevelési évre.
A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: a házirendet az intézmény vezetője készíti
el, a fenntartó jóváhagyását követően a kihirdetés napjától válik hatályossá.
Módosítására akkor kerülhet sor, ha:
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a meghatározó jogszabályokban a Házirendre vonatkozóan változás áll be,



ha a fenntartó önkormányzat kezdeményezésére az intézményvezetés elrendeli
felülvizsgálatát,



ha az óvodai, mini bölcsődei intézményegység szülői közössége, vagy a
nevelőtestülete minősített többséggel erre javaslatot tesz.

A házirend nyilvánossága
A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a házirendet
ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülők szabadon
megtekinthessék.

6. Gyerekek és szüleik házirendje
Az intézmény éves nyitvatartása


A nevelési év szeptember 01. napjától következő év augusztus 31. napjáig tart.



Szorgalmi időszak: szeptember 01-től május 31-ig.



Nyári időszak: június 1-től augusztus 31.ig.



Lehetséges nevelés nélküli munkanapok száma 5.



Nyári zárás: a fenntartó döntése alapján négy hét, melyről 3 hónappal előbb értesítjük a
szülőket



Ügyeletet a székhely (Tokod) és a telephely (Tokod-Üveggyár) óvoda felváltva tart.



A téli iskolai szünet ideje alatt: az intézményvezető a fenntartó jóváhagyása esetén
decemberben, Karácsony és Újév közötti napokban szünetet rendelhet el, hogy a család
együtt ünnepelhessen.
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Az intézmény heti és napi nyitvatartása


Hétfőtől – péntekig: reggel 5:00- tól – délután 16 óráig napi (11 óra)



Az intézmény bejáratát 8:30 óra után a gyermekek védelme és biztonsága érdekében
bezárjuk!A teljes nyitvatartási időben, a minibölcsődei csoportban a kisgyermek nevelő
foglalkozik a gyermekekkel a bölcsődei dajka segítségével.

Napirend
Nyitástól – ebédig

Szabad játék (Alvás, pihenés biztosítása az ezt igénylő
gyermekeknek.)

(5-35 perces csoportos

Játékba integrált egyéni és csoportos tevékenységek

foglalkozások szervezése)

Testápolási teendők
Tízórai
Verselés-mesélés, dramatikus játék
Rajz, festés, mintázás, kézimunka
Ének- énekes játék, gyermektánc
Környezetben szerzet élmények, tapasztalatok
rendszerezése, benne matematikai tartalmú
tapasztalatszerzés
Szabad játék és játékos mozgás a csoportszobában/
szabadban
Énekes játékok az udvaron
Séták, kirándulások, tapasztalatszerzés
Mindennapos szervezett mozgásos játék

Ebéd (kb. 11.45-13.00-ig)

Testápolási teendők
Ebéd
Testápolási teendők

Ebédtől – Uzsonnáig

Mese, altató

(kb.13:00-14:50)

Pihenés, folyamatos felkelés

9

Uzsonna (kb.15:30-tól)

Testápolási teendők
Uzsonna
Testápolási teendők

Uzsonnától- Az óvoda zárásáig Szabad játék
Mozgásos játékok a csoportszobában és a szabadban

(kb.15:00-től)

Választható párhuzamos tehetséggondozó gazdagító
tevékenységek

Hetirend
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Délelőtti játékba

Vers, mese,

Vers, mese,

Vers, mese,

Vers, mese

Vers, mese

integrált tanulás,

dramatikus

dramatikus

dramatikus

dramatikus

dramatikus

játék

játék

játék

játék

játék,

Ének-zene

Zenés

Egyéni

Egyéni

Mozgás,

Egyéni

mozgásos

fejlesztések

fejlesztések

mozgásos játék

fejlesztések

percek

Egyéni

Egyéni

fejlesztések

fejlesztések,

Udvari játékba
integrált tanulás

Énekes játék

A környezet

A környezet

A környezet

megszeretetése,

megismertetése

megismertetése mozgásos

megismertetése, megszeretetése
Zenés,
mozgásos
percek
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megszeretetése

Zenés

percek

A szülők által használható óvodai helyiségek, - az intézményben tartózkodás rendje:
-

főbejáratok

-

folyosók

-

öltözők

-

játszóudvar rész

Ünnepségek, értekezletek, nyílt napok, fogadó óra esetén:
- csoportszoba ( + befogadás idején)
-

tornaszoba

-

nevelői szoba

-

óvodavezetői iroda

Nem látogatható helyiségek egészségügyi – biztonsági okok miatt:
-

tálalókonyhák

-

mosó és vasaló helyiségek

-

munkatársi öltözők

-

gazdasági bejáratok

-

kazánházak

-

tárolók

7. Érkezés az intézménybe és távozás az intézményből
A gyermeket intézménybe érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvodapedagógusnak, kisgyermeknevelőnek egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem
megy be a csoportszobába, az óvodapedagógus nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget
sem vállalhat érte.
Az óvodából való távozás kívánatos módja: A gyermekek a játékukat tegyék a helyére, majd
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köszönjenek el társaiktól, óvónőjüktől, ne várakoztassák meg szüleiket.
Abban az esetben, ha a szülő helyett – a szülő kérésére – más személy viszi el a gyermeket az
intézményből a szülő köteles a gyermek óvodapedagógusának ezt bejelenteni, a személy pontos
megnevezésével. Amennyiben 14 év alatti gyermek felügyeletével való távozást kér a szülő,
ehhez írásbeli nyilatkozata szükséges.
A válófélben levő szülők esetében kérjük, hogy a gyermekek érdekében hivatalos
Gyámhatósági vagy Bírósági végzésig a szülők egymás között előre egyezzenek meg, hogy ki
viheti el a

gyermeket az intézményből, és erről tájékoztassák az óvodapedagógusokat.

Megegyezés és a hivatalos döntés hiánya esetén mindkét fél jogosult hazavinni a gyermeket. A
végzés után a hivatalos szervek (Bíróság, Gyámügy) döntése értelmében járunk el.

8. Az óvodai felvétel, eljárás rendje
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke
óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét az óvoda kezdés
időpontjától számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a településen minden hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesült.
Az alapító okiratban meghatározottak szerint, a szakértői vélemény alapján veszünk fel sajátos
nevelési igényű gyermeket. Biztosítjuk a gyermek személyes adottságának, állapotának
megfelelő megkülönböztetett ellátást a szülővel együttműködve, egyrészt az intézményen belül
gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal, valamint a nyelvi-, kommunikációs zavarokkal
küzdő gyermek logopédiai ellátását, logopédussal, másrészt azon kívül, speciális intézményben,
szakemberekkel.
A felvételről, átvételről az intézményvezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a
felvehető gyermekek számát, az intézményvezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a
felvételre.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket:
-

aki óvodaköteles,
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-

hátrányos helyzetű,

-

illetve a Gyámhatóság által kezdeményezett esetekben a gyermekek felvételét az
óvoda nem tagadhatja meg.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok
véleményének kikérése mellett az intézményvezető dönt.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
-

a gyermek születési anyakönyvi kivonata

-

a gyermek TAJ kártyája

-

a lakcím kártya

A felvételről vagy elutasításról a szülő, gondozó határozatot kap.

9. Gyerekek az óvodában
A gyerekek jogai
A nevelési-oktatási intézményben biztonságban, és egészséges környezetben neveljék. Óvodai
napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki ( játékidő, levegőzés, pihenőidő, étkezés,
testmozgás ) Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása alatt végig felügyelet alatt áll.
A gyermek emberi méltóságának és személyiségjogának tiszteletben tartása érdekében nem
vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. A gyermeket
közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön.
Világnézeti, vallási, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.
A gyermek nevelése, oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint
az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és sokoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani
kell a tevékenységekben való részvételt.
A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát nem korlátozhatja,
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de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az
óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a
többiek művelődését, fejlődését.
Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesülhet
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője óvodáztatási támogatásban részesülhet, ha 4
éves koráig beíratta gyermekét az óvodába, rendszeresen járatja gyermekét óvodába és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
A gyermek az intézmény eszközeit ingyenesen de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia
kell. Súlyos rongálás esetén a szülő felelősséggel tartozik.
Életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően a napirendben, és a házirendben
megfogalmazottak alapján vegyen részt saját környezetének, és az általa használt játékok,
eszközök rendben tartásában.

A gyerekek ruházata az óvodában
Kiscsoportba szükséges a váltóruha, továbbá minden csoportban a váltó cipő, torna ruha.
Fontos az évszaknak megfelelő ruházat biztosítása, réteges öltöztetés, a ruhák kiválasztásánál a
kényelmi szempontok domináljanak.
Alváshoz pizsamát, hálóruhát, ágynemut kell hozni.

A gyermekek étkezése az óvodában
A gyerekek napi háromszori étkezést kapnak az óvodában, az élelmiszerekrol az ételmintát 48
óráig az óvoda megőrzi.
A mindenkori étkezési térítési díjat, az étkezéssel összefüggő kedvezmények megállapítását
magasabb jogszabály, illetve az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza, amiről a szülők
tájékoztatást kapnak.
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ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYEK:
Az étkezési térítési díjfizetés alól mentesülnek:
-

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok.

-

a három vagy több gyermekes,

-

a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok, akik emelt összegű családi pótlékot kapnak az étkezés ingyenes

-

a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nettó munkabér130 %t.

Nem etikus, és az óvoda tisztán tartását is zavarja ha az óvodás otthonról hozott élelmiszert (
csoki, cukor, túró rudi, banán, stb. ) fogyaszt, nassol a többi gyerek előtt.
Kérjük Önöket, hogy gyermekük születésnapján, névnapján az ünnepi kínálásra, farsangra vagy
egyéb alkalomra csak eredeti csomagolású, édes vagy sós kekszet, gyümölcslevet, üdítőt,
gyümölcsöt küldjenek.
Az étkezések időpontjai:

reggeli

8,00 - 9,00 -ig

ebéd

12,00 - 12,30 - ig

uzsonna

15,00 - 15,15 -i g

Az óvoda megtanítja a kulturált étkezés szokásait ( nyugton ülés, zárt szájjal evés, étel
megrágása, maszatolás mentes étkezés, tisztálkodás, szalvéta használat ) Kérjük ezt otthon is
várják el a gyermektől.

A gyerekek óvodába érkezése: 5-től - 9 óráig
A gyerekek távozása az óvodából:
Ebéd előtt hazajárók

11,30 órától mehetnek haza

Ebéd után hazajárók

12,30 órától mehetnek haza

Alvás után hazajárók

15,00 órától mehetnek haza
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Étkezés lemondásának rendje:
Ha a távolmaradás előre nem látható, azt annak napján 9 óráig lehet bejelenteni az óvodában és
a konyhán:


Személyesen a gyermek csoportjában dolgozó óvónőknek, dajkának



i l l . Telefonon

A lemondás másnaptól lép életbe, betegség esetén sem automatikus a lemondás, a szülőknek ezt
kérni kell. Be nem jelentett hiányzást esetén a szülő a térítési díjat kifizeti, visszatérítésére nem
tarthat igényt.
A térítésmentesen étkező gyermekek hiányzását is be kell jelenteni, illetve a várható érkezést,
mert különben aznapra nem lesz biztosított az étkezés!

10.A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat. Beteg, megfázott, gyógyszert, lázvagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a gyerek
biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem
lehetséges.
Az óvónonek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a nap folyamán. ( kivétel allergia pipa )
A betegségekről minden esetben orvosi igazolást kell hozni
Az óvónő a balesetet szenvedett gyermeket azonnal orvoshoz viszi, és értesíti az óvoda vezetőt és
szülőt.
Láz, hányás, hasmenés esetén az óvónő, azonnal gondoskodik a gyermekről, és értesíti a szülőt.
Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű, covid -19 ) esetén a szülőnek
bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény ezután fertőtlenítő takarítást végez.
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11.Egyéb szabályok
Az óvónő csak abban az estben tud felelősséget vállalni a gyermekért ha a csoportba megérkezett.
Egyedül abban az estben engedünk haza gyermeket, ha erről a szülő nyilatkozott.
Idegen személy csak akkor viheti el a gyereket ha a szülő előre tájékoztatást ad arról, hogy ki jön
a gyermekért, és előzőleg engedélyezi az átadást.
Szülői vita esetén határozat felmutatása után tagadhatjuk meg valamely szülőtől a gyermeke
átadását, vagy akkor, ha nincs beszámítható állapotban, veszélyezteti a gyermek testi épségét,
ez esetben gondoskodunk a gyermek hazaszállításáról.
Ha az óvoda zárásáig nem jönnek a gyermekért, további 10 percet várunk és a felnőtt lakására
viszi a gyereket, továbbiakban tájékoztatja a szülőt, hogy hol találja gyermekét ( telefon,ajtóra
kiírt üzenet)

12.Az óvodába járási kötelezettség

Az óvodából hiányzó gyermek mulasztását igazolni kell!
A mulasztás akkor igazolt ha:
-

a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy nem viszi gyermekét
óvodába- maximum 3 nap. 10 napon túli folyamatos mulasztást, ha nem betegség
miatt van távol a gyermek a szülőnek az intézményvezetőnél szükséges kérvényezni,
nyilatkozni (kirándulás..)

-

ha a gyermek beteg volt (orvosi igazolással igazolni), az igazolást az
óvodapedagógusnak kell átadni.

-

A gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni

A mulasztás igazolatlan, ha:
-

a gyermek távolmaradását nem igazolják.

Ha a gyermek a köznevelési törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben,
és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője a 331/2006.
(XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges
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tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint az
általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt. Az értesítést követően a gyermekjóléti
szolgálat az óvoda, bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás
okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan
hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a
gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
A 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához
szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, óvodai nevelésben részt vevő gyermek
esetén tizenegy nap.
Ha Ön a gyermekét bármilyen ok miatt nem kívánja óvodába hozni, kérjük, erről legalább egy
munkanappal megelőzően tájékoztassa az óvodát!
A szülőnek a gyermek távolmaradását orvosi igazolással vagy szülői igazolással kell igazolni. A
szülői igazolás nyomtatványát az óvónőtől lehet kérni.
Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség az érintett gyermeknek az iskolába lépésig,
vagyis a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséig tart.
A gyermek utoljára abban az évben kezdhet el az óvodai nevelési évet, amelyben hetedik életévét
augusztus 31 után betölti., és rendelkezünk szakvéleménnyel.

Szülői kérelemre megszűnik az óvodai jogviszony ha:
-

a gyermeket másik óvoda átvette,

-

az átvétel napján a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából
történő kimaradásra

-

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

Amennyiben a szülő másik óvodába íratja gyermekét, kérjük, azt az intézményvezetőnek
előre jelezzék. Óvodaköteles gyermek esetén, kérjük megadni az új óvoda nevét és címét.
-

Beiskolázással a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
hatodikéletévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Az a gyermek, akinek a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig óvodai
ellátásban részesül. (maximum 8 éves koráig)
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A tankötelezettség kezdetéről az intézményvezetője, bizonyos esetekben a szakértői bizottság dönt. Ha a szülő nem ért egyet az óvodai szakvéleménnyel szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményezhet a gyermeke iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása
céljából. A tankötelezettség hatéves kor előtti megkezdését a szülő kérelme és szakértői
bizottság véleménye alapján az illetékes kormányhivatal engedélyezheti.
Igazolatlan mulasztás miatt Megszűnik az óvodai elhelyezés - a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 74. § (3) bekezdésében foglaltak
kivételével -, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy
az óvoda a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás
következményeire.

A gyermek otthonról behozott tárgyai
Az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges eszközöket ( telefon, zajt keltő eszközök, szúró,
vágó eszközök) a gyermek nem hozhat óvodába, ellenkező esetben az óvónő elteszi és
hazamenetelkor átadja a szülőnek.
Legszemélyesebb tárgyait ( plüss állat, kispárna, mesekönyv ) a gyermek magával hozhatja, ha
szorosan kötődik hozzá.
Az óvodába hozott eszközökért az intézmény nem vállal felelősséget.

13.Csoportok szerveződése
Az intézmény 5 azonos életkorú ( homogén ) csoporttal (Tokod) és 2 vegyes életkorú csoporttal
(Tokod- Üveggyár) működik.
Az óvodában, a mindennapi nevelő - oktató tevékenységen kívül van fejlesztő-felzárkóztató
foglalkozás, logopédiai foglalkozás, gyógypedagógiai fejlesztés, amely a gyermekek egyes
csoportját érinti szükség szerint.
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Egyéb programok: gyerekek születésnapja, őszi kirándulások, Márton - napi lampionos
felvonulás, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, gyereknap, cirkuszlátogatás
nagyoknak, nagyok búcsú délutánja (évzáró ) . Néptánc.

14.Szülők az óvodában
A szülő jogai
A szülő joga a szabad óvodaválasztás. A gyermeket elsősorban a körzetéhez tartozó óvodába kell
felvenni. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyermek felvételét csak
helyhiány miatt lehet visszautasítani. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg
a felvételt ha;
- a gyermek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű
- a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint jogosult
a napközbeni ellátásra
- a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte
A szülő joga, hogy megismerje a nevelési oktatási intézmény Pedagógiai Programját, Szervezeti
Működési Szabályzatát, Házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend
egy példányát a szülőnek beiratkozáskor át kell adni.
A szülő joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes
tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
Joga, hogy a vezető és a pedagógus hozzájárulásával rész vegyen foglalkozásokon.
Az óvodában működő szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a
pedagógiai munka eredményességét. A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben
tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, és az adott kérdés megtárgyalásakor részt vehet a
nevelőtestületi értekezleten.

A szülő kötelességei
A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges feltételekről.
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Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, hátrányos helyzetű gyermek
esetében három éves kortól, rendezett körülmények között élő gyermek esetében ötéves
kortól.
Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát,
valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak
elsajátítását.
Rendszeresen tartson kapcsolatot 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 nevelő - oktató munka, illetve a gyermekekkel összefüggő
tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek
számítanak.

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása
Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék
és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek
képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal
oldják meg. Ezen törekvésünk sikeressége érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az
alapelveket erősítsék gyermekeikben.

Kapcsolattartás, együttműködés lehetősége a nevelőkkel
A szülőknek lehetőségük van rá, hogy megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteiket
elmondhassák. Szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.
Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda
vezetőjét, és együtt próbálják megoldani a konkrét helyzetet.
Az együttműködés fórumai - szülői értekezlet ( évente kétszer )
- nyílt napok, közös rendezvények
- fogadó órák ( vezetői, óvónői )
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- rövid, eseti megbeszélések
Kérjük a szülőket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt
az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják ki a csoportból, mert
zavarja a nevelés folyamatát. A gyermekükkel kapcsolatban információt csak a gyermek saját
óvónőjétől vagy az óvodavezetőtől kérjenek.

Az óvoda helyiségeinek, a szülők által használhatóságának rendje
Az óvoda helyiségeibe a szülők a bejáratnál található védőpapucsok felvételével léphetnek be.
Babakocsit, kerékpárt az óvoda belső helyiségeibe nem lehet behozni, de kerékpár tárolása az
udvarban sem lehetséges.
A szülők szükség esetén a felnőtt toalettet használhatják.
A szülői közösség összejövetelei alkalmával a nevelői szobát használhatja.

15.Pedagógiai munka az óvodában
Az óvodai életet, foglalkozásokat az óvoda úgy szervezi meg, hogy eleget tegyen a szakmai
követelményben megfogalmazott elveknek.
Célkitűzésünk az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, sokoldalú
képességfejlesztés, integrált nevelés.
A minőségi munka érdekében, partnerközpontú működésre törekszünk, amely biztosítja

a

szakmai fejlődést, a szervezeti kultúra megerősödését.
A gyermekközösséget szülői értekezlet alkalmával értékeli az óvónő, egyéni értékelésre
személyes beszélgetés során van lehetőség ( fogadó óra ) . Nagycsoportban a felmérő teszt
általános eredményéről szülői értekezleten tájékozódhatnak a szülők, egyéni eredményekről a
logopédus, gyógypedagógus ad tájékoztatást.
A helyi iskolába látogatást teszünk, a leendő pedagógus meglátogatja a nagycsoportosokat, az
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igazgató és a tanító szülői értekezletet tart. Tanévnyitóra az óvónők elkísérik a gyerekeket.
Az óvoda gyermekvédelmi munkája kapcsán, segít azoknak a családoknak, ahol a gyermek
hátrányos, vagy veszélyeztetett helyzetbe kerülhet, szükség esetén felkeresi a megfelelő
szerveket.
A nevelés nélküli munkanapokat az óvoda belső képzések, értekezletek szervezésére használja
fel.

16.Egyéb az intézmény biztonságát garantáló szabályok
Az óvoda bejáratát 9,00 órakor bezárjuk, és 11,30 órakor, ebéd után 12,30 órakor nyitjuk,
délután 1,00 órakor zárjuk, 15,15 órakor nyitjuk.
Idegenek az óvoda területén nem tartózkodhatnak, szabadon nem közlekedhetnek.
Az óvoda iránt érdeklődő leendő szülőket az óvodavezető fogadja.
Ügynököket, árusokat a vezető engedélyével lehet fogadni.
Reklámanyagokat kizárólag a vezető engedélyével lehet a hirdetőtáblára kitenni.
Az épület auláját egyéb nyitva tartáson túli programra igénybe lehet venni, de csak óvodai
dolgozó felügyeletével.
Az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem
működhet, továbbá ilyen jellegű tevékenység nem folytatható.
Dohányozni sem az intézmény valamely helyiségében, sem az intézmény területéhez tartózó
külső területen nem lehet.
Tűz esetén a tűzriadó tervben meghatározottak alapján járunk el.

17.A mini bölcsődei jogviszony
A minibölcsőde felvétel, eljárás rendje
Időpontját minden év április hónapban a fenntartóval való egyeztetés után tesszük közzé.
A mini– bölcsődébe 20 hetes kortól fogadjuk a gyermekeket 3 éves korig - bölcsődés korú
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gyerekek max. 7 fő, lehet egy csoportban.
Az alapító okiratban meghatározottak szerint, a szakértői vélemény alapján veszünk fel sajátos
nevelési igényű gyermeket. Biztosítjuk a gyermek személyes adottságának, állapotának
megfelelő megkülönböztetett ellátást a szülővel együttműködve, egyrészt az intézményen belül
gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal, valamint a nyelvi-, kommunikációs zavarokkal
küzdő gyermek logopédiai ellátását, logopédussal, másrészt azon kívül, speciális
intézményben, szakemberekkel.
A felvételről, átvételről az intézményvezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a
felvehető gyermekek számát, az intézményvezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a
felvételre.
Bölcsődei beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
-

a gyermek születési anyakönyvi kivonata

-

a gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája

-

a szülő személyi igazolványa, lakcím kártya

A felvételről vagy elutasításról a szülő, gondozó határozatot kap.

A bölcsődei ellátást igénylő gyermekek térítési díjának mgállapítására
vonatkozó szabályokról, illetve azok változásáról.

A szabályozás alapját a „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi
XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) és a végrehajtásáról szóló 328/2011. (XII.29.)
Kormányrendelet „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi

szakellátások

térítési

díjáról

és

az

igénylésükhöz

felhasználható

bizonyítékokról” (továbbiakban: Kormányrendelet) képezi. Ezekhez a jogszabályokhoz
kapcsolódva, azokkal összhangban alkotta meg a 15/2011. (IV.28.) sz. önkormányzati
rendeletében a fenntartó önkormányzat a tárgykörbe tartozó helyi szabályokat.
-

az intézményi térítési díj: a fenntartó önkormányzat állapítja meg külön az étkezésre
és külön a gondozásra; az azokért fizethető maximális összegét jelenti
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-

a személyi térítési díj: az intézményiből számított (külön az étkezésre, külön a
gondozásra), a kisgyermekek egyedi szociális a jövedelmi viszonyai, illetve az igénybe
vehető kedvezmények figyelembevételével meghatározott, személyre szabott térítési
díj.

A bölcsődei ellátáson belül kétféle térítési díj létezik: étkezési és gondozási, mindkettőnek
van intézményi és személyi kategóriája.

18.Az étkezés biztosítása a mini bölcsődében
A mindenkori étkezési térítési díjat, az étkezéssel összefüggő kedvezmények megállapítását
magasabb jogszabály, illetve az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza, amiről a szülők
tájékoztatást kapnak hivatalos levél formájában.

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYEK:
Az étkezési térítési díjfizetés alól mentesülnek:
-

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok.

-

a három vagy több gyermekes családok,

-

a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok, akik emelt összegű családi
pótlékot kapnak az étkezés ingyenes

-

a szülő kérheti a bölcsődei étkezési térítési díjtámogatást a család egy főre jutó alacsony
jövedelmét igazoló nyilatkozat, illetve munkanélküliséget igazoló dokumentum alapján.

-

Étkezés lemondásának rendje:
Ha a távolmaradás előre nem látható, azt annak napján 9 óráig lehet bejelenteni a bölcsődében
és a konyhán:


Személyesen a gyermek csoportjában dolgozó kisgyermeknevelőjének, konyhán dolgozóknak



A lemondás másnaptól lép életbe, betegség esetén sem automatikus a lemondás, a szülőknek
ezt kérni kell. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díjat kifizeti, visszatérítésére
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nem tarthat igényt.
A térítésmentesen étkező gyermekek hiányzását is be kell jelenteni, illetve a várható érkezést,
mert különben aznapra nem lesz biztosított az étkezés!

Étkezések időpontjai
A gyermekek napi négyszeri étkezésének megszervezése, biztosítása a bölcsőde feladata, az
egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést az energia és tápanyag beviteli,
illetve élelmiszer felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban meghatározottak szerint
zajlik. Az étlap külön készül a bölcsődének mely kifüggesztésre kerül a hirdetőtáblán.

A bölcsődében


reggeli: 8: 00. – 8: 30



tízórai: 9: 30 – 10:00



ebéd: 11: 30– 12:00



uzsonna 15:00- 15:30

Kérjük Önöket, hogy gyermekük születésnapján, névnapján az ünnepi kínálásra, farsangra
vagy egyéb alkalomra csak eredeti csomagolású, édes vagy sós kekszet, gyümölcslevet, üdítőt,
gyümölcsöt küldjenek.
A mini bölcsőde területén a gyermekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott
élelmiszerrel a többi gyerek előtt nem etikus.
A gyermek akkor jogosult az általa igénybe vett étkezésre, ha azt az intézményben fogyassza
el!
A bölcsődéből ételt elvinni nem lehet!
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19.A gyermekek kötelessége és joga
A gyermek jogai:
A gyermek joga, hogy:


a nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék,
fejlesszék, életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési
lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,



személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, valamint védelmet
kapjon, a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi
lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek, vagy
bánásmódnak,



személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához
való jogát, cselekvési szabadságát és családi élethez való jogát a bölcsőde
tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat
ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és
társai, a bölcsőde alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez
való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását,



képességeinek,

érdeklődésének,

adottságainak

megfelelő

nevelésben

és

fejlesztésben részesüljön,


segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének
kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a
társadalomba való beilleszkedéshez;



sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő
különleges ellátásban részesüljön;



a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére
káros szerek ellen védelemben részesüljön;



állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban –
különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, pedagógiai
szakszolgálattól kapjon segítséget,



családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes
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étkezésben részesüljön, továbbá, hogy részben, vagy egészben mentesüljön a
köznevelési törvényben meghatározott, a gyermekeket terhelő költségek
megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének
halasztására vagy a részletekben való fizetésre.


A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében
állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól
kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak
megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint

A gyermek kötelességei:
A gyermek kötelessége, hogy:


óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt
vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton



megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a bölcsődében használt
játékokat, eszközöket, óvja a létesítményeit, eszközeit.

20.Az intézmény és a szülők kapcsolata
A szülő kötelességei:
A szülő kötelessége, hogy:


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 bölcsődei nevelésben való részvételét,



rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó kisgyermeknevelővel



elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a bölcsőde,
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását,
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megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése
érdekében,



tiszteletben tartsa az intézmény alkalmazottai emberi méltóságát és jogait,
tiszteletet tanúsítson irántuk



a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együtt
működjön,



a fizetendő térítési díjat időben rendezze



az intézmény házirendjét betartsa.

A szülő jogai:
A szülő joga, hogy:


a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően,
saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettela
nevelési intézményt szabadon megválassza,



megismerje a nevelési-gondozási elveket; a házirendjét, tájékoztatást kapjon az
abban

foglaltakról,

megismerje

saját

gyermeke

ellátásával

kapcsolatos

dokumentumokat.


rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről,
magaviseletéről, és neveléséhez tanácsot, segítséget kapjon,



személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,

Együttműködés a szülőkkel
Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük,
szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komoly probléma, konfliktus
ellentét

esetén

mindenképpen

keressék

meg

a

kisgyermeknevelőt,

intézményvezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.
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illetve

az

Együttműködésre alkalmas fórumok
-

szülői értekezletek

-

nyílt napok,

-

közös rendezvények,

-

fogadó óra (intézményvezetői, gyermekvédelmi felelős előre egyeztetett időpontban)

Kérjük Önöket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre a
kisgyermeknevelőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert
balesetet idézhet elő, és zavarja a gyermekek tevékenységét, a nevelés folyamatát. A
gyermekekkel kapcsolatos információt csak a saját kisgyermeknevelőtől vagy az intézmény
vezetőjétől kérjenek.
Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakoskodással, árulkodással oldják meg. Ezen
törekvésünk sikerének érdekében kérjük otthon is ezeket az alapelveket erősítsék a
gyermekekben.
Ne tegyenek a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzést mások gyermekére, annak
származására, a bölcsődére, az ott dolgozó felnőttekre.
Ne biztassák gyermeküket verekedésre, még akkor sem, ha előző nap az ő gyermeküket érte
esetleges sérelem.

21.A gyermekek egészségvédelme, a

gyermekek

ruházata
Öltözködjenek a gyermekek rétegesen, az időjárásnak megfelelően. Ruházatuk legyen
strapabíró, könnyen kezelhető, praktikus, balesetmentes, kényelmes. A gyermekek ruhái, cipői
gyakran összecserélődhetnek, ezért kérjük - a cserék megelőzése érdekében- a gyermek
holmijának a bölcsődei jelével történő tartós ellátását.
Kérjük a szülőket, hogy gyakran nézzék át a gyermekek szekrényét, ruhazsákját, (megvan-e a
benti cipő és váltóruha- illetve nincsenek-e felesleges holmik; maximum 2 váltás elegendő
minőségtől, típustól függetlenül).
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Balesetvédelem
A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára kötelező. Baleset esetén a szülőket
azonnal értesítjük. Amennyiben azonnali ellátást igényel a gyermek, a szülővel telefonon
történt megbeszélés alapján orvoshoz visszük. A kisgyermeknevelő feladata a balesetek
elkerülésében: folyamatos feladata séták, kirándulások, udvari játék, egyéb tevékenységek
során a gyermekek figyelmének felhívása a veszélyekre, a játékeszközök használata előtt
minden esetben ismételni kell a használat szabályait.
Feladata mindazon viselkedési és magatartási szokások megtanítása, amelyek elkerülhetővé
teszik a sérüléseket és baleseteket.
Kötelessége a biztonságos környezet megteremtése és megőrzése, állandó jelenlétével a
gyermekek valamennyi tevékenységének figyelemmel kísérése!
A nevelési év elején balesetvédelmi oktatás megtartása, valamint évszakváltáskor az ismétlése.
Balesetvédelmi szemlét tartunk az épületben és annak környékén. A szemle során felvett
jegyzőkönyv alapján a hibákat haladéktalanul megszüntetjük.

Betegség
1. A bölcsődeorvos javaslatait, betegség esetén a bölcsődébe - járás szüneteltetésére, az otthoni
ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani.
2. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egésze érdekében lázas (37,5
Celsius fok és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús
gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A szülő kötelessége, hogy beteg gyermekét otthonában
ápolja, és ne veszélyeztesse a többi gyermek egészségét.
3. Tartós, krónikus betegségben szenvedő, továbbá étel-, gyógyszerallergia esetén a gyermek
szülei kötelesek a bölcsődét tájékoztatni. Ilyen esetben írásban nyilatkoznak a szülők szakorvosi
engedély birtokában, hogy az egészségügyi kockázatot ismerve, valamint, hogy a bölcsőde
egészségügyi személyzettel nem rendelkezik, vállalja gyermek bölcsődébe járását.
4. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a
kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos
cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben a szülő minél előbb gondoskodjon a gyermek
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hazaviteléről, illetve orvosi ellátásról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
5. A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét 24 órán belül értesíteni kell. Az
intézmény a bejelentést követően értesíti a többi szülőt, szükség esetén az ÁNTSZ felé is
megteszi a bejelentési kötelezettségét, majd fertőtlenítő takarítást végez.
6. A gyermek, betegségből az intézménybe csak orvosi igazolással térhet vissza
7. A gyermek gyógyszerezése nem lehetséges a bölcsődében, kivételes esetben külön
engedéllyel, egyéni elbírálás alapján. Továbbá nincs lehetőség behozott étrend kiegészítők
beadására, orrszívásra, orrcseppezésre.
8. A fejtetűvel fertőzött gyermeket a szülőnek haladéktalanul el kell vinni a bölcsődéből a többi
gyermek védelme érdekében. A bölcsődébe való visszatérés csak irtószerrel történt kezelés
után, védőnői vagy orvosi igazolás ellenében lehetséges.
9. A kisgyermeknevelő teendője baleset vagy napközben történő megbetegedő gyermek esetén:a
gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A
baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés és lázgörcs esetén orvosról
haladéktalanul gondoskodni kell (mentő, orvos kihívása), ezek után értesíteni kell a szülőt.

22.A házirend bölcsődére vonatkozó külön szabályai
1. A bölcsődében 20 hónapos kortól 3 éves korig gondozzuk a gyermekeket, hétfőtől
péntekig 5:00 és 16 00 óra között.
2. Reggel 7: 55-ig folyamatosan érkeznek a gyermekek, majd 8: 00-8: 30 között az átvétel
a reggeliztetés miatt szünetel. Lehetőség van rendszeres későbbi érkezésre is, de ebben
az esetben reggelit nem tudunk biztosítani.
3.

Reggel a szülő öltözteti át gyermekét az aznapra szánt játszóruhájába, majd a gyermek
korától függően felkínálja a bili vagy a WC használatát. A kézmosásban, fésülködésben
segít, s tisztán, rendezetten adja át a kisgyermeknevelőnek. Tájékoztatást nyújt a
gyermek hogylétéről, a vele kapcsolatos otthoni eseményekről.

4. A gyermek, délutáni távozásakor ismét a szülő öltözteti át gyermekét az otthoni ruhába,a
bölcsődében használt saját ruhát hazaviszi. A gyermek napközben a saját ruháját viseli,
kérjük, hogy annak tisztaságáról, ill. csere- lehetőségéről fokozott figyelemmel
gondoskodjon!
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5. A gyermek hazaviteléről a nyitvatartási időn belül a szülők valamelyike, a szülő által
írásban meghatalmazott vagy a kisgyermeknevelőnek előzetesen bemutatott felnőtt
gondoskodik. Ittas felnőttnek (ittas szülőnek), 14 éven aluli kiskorúnak, meghatalmazás
nélküli idegen felnőttnek a kisgyermeknevelő nem adja ki a gyermeket!
6. Folyamatban lévő válás, egyéb családi problémák esetén a gyermek személye körül
kialakult vitának a bölcsőde nem szolgál helyszínéül! Válás esetén a láthatási jogokat a
bölcsődén kívül kérjük tisztázni!
7. A bölcsődébe behozott értéktárgyakért (óra, ékszer, stb.), valamint a közös helyiségben
elhelyezett tárgyakért (babakocsi, ruhanemű, cipő, játék, stb.) felelősséget nem tudunk
vállalni, mert a helyiségek nyitottságát az érkezés-távozás időszakára biztosítanunk kell.
8. A gyermek által használt ruhaneműbe, cipőbe kérjük a gyermek nevét bevarrni/beírni,
hogy ne lehessen összecserélni azokat.
9. Ha a gyermek, otthon belázasodik (37,5 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklete), ill.
fertőzésgyanús tüneteket mutat, bölcsődébe nem hozható. A családban előforduló
fertőző megbetegedést kérjük jelezni a bölcsődében.
A bölcsődében történő megbetegedés esetén a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, ehhez
feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Ilyen esetben a szülő kötelessége a
gyermek hazaviteléről rövid időn belül gondoskodni, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is
növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
Betegség miatt hiányzó gyermeket, gyógyulása után, csak (Egészséges, közösségbe
mehet.) orvosi igazolással tudunk fogadni. A megtörtént kötelező védőoltásokról
folyamatosan kérjük a tájékoztatást.
11. Ha a gyermek bármilyen okból 3 napnál hosszabb ideig nem látogatja a bölcsődét,
csak a családorvos által kiadott igazolással együtt hozható legközelebb. Amennyiben a
szülő előre tudja a távolmaradás időpontját (szabadság, szabadnap stb.) azt két nappal
korábban jelezze a bölcsődében. Ha a gyermek, otthon betegszik meg, erről és a
gyógyulás várható idejéről is mielőbbi tájékoztatást kérünk, az étkezések igény szerinti
biztosítása érdekében.
12. Ha a gyermek 6 hétig folyamatosan távol marad a bölcsődétől, s ez idő alatt a szülő
nem él jelzéssel a hiányzás okáról és a visszatérés várható időpontjáról, úgy a gyermeketa
bölcsődéből kimaradtnak tekintjük.
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13. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek
egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre
vonatkoznak.
14. A bölcsőde éves karbantartási munkálatait június, július hónapban a fenntartóval
egyeztetve végezzük. Ezen idő alatt a bölcsőde zárva tart. Az évi bezárások pontos
időpontját a nevelési év elején (szept.) közöljük. Április 21.-e a Bölcsődék Napja. 7/2010. (II. 19. ) SZMM utasítás. A szünetek ideje alatt a gyermek elhelyezéséről a
szülőknek kell gondoskodni.
15. A bölcsőde területén és a bölcsőde udvarán a dohányzás szigorúan tilos!
16. A babakocsikat csak az erre kijelölt helyen kérjük tárolni.
15. A házirend megtartása minden szülő számára kötelező, megszegése a gyermek
bölcsődéből való kizárását vonja maga után.

23.Munkatársak részére készült házirend
Általános elvek
Az óvodában a nevelési - oktatási munka Nagy Jenőné: Nevetni, felfedezni, csodálkozni ( nevelés
a művészetek eszközeivel) című program alapján működik, melyet a nevelőtestület fogadott el, és
a fenntartó hagyott jóvá. Az ebben foglaltak betartása valamennyi munkatárs számára kötelező.
Módosítására a testület kérelmére bármikor lehetőség van.
Az óvodás korú gyermek kiszolgáltatottságával visszaélni sem lelkileg, sem fizikailag nem lehet (
megalázás, testi fenyítés, étel - levegőztetés megvonása, étel erőltetése)
A gyermek személyiségjogát minden körülmények között maximálisan tiszteletben kell tartani
Védelmet kell biztosítani a testi, lelki erőszakkal szemben melyet más személy

(mási gyerek,

szülő, nevelő ) akar elkövetni a gyermekkel szemben.
A gyermeket csoportjától, társaitól fegyelmezési szándékkal nem lehet elkülöníteni, vagy másik
csoportba átadni.
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Helytelen a közvetlen ill. közvetett megkülönböztetés, különbségtétel, kizárás, korlátozás, és a
pozitív irányú megkülönböztetés, túlzott kedvezés is.

Az pedagógusokra vonatkozó rendelkezések
A színvonalas pedagógiai feladatok ellátása érdekében a napi nevelőmunkára való írásos és
egyéb felkészülés, eszközök előkészítése altatási időben - amennyiben alszanak a gyerekek vagy kötelező óraszámon felül az óvodában vagy otthon történhet. A csoportok kötelező
dokumentumait ( napló, csoportnapló, személyi lapok ) nem lehet hazavinni.
Családlátogatásokat az óvodába járás megkezdése előtt végez az óvónő, továbbá indokolt
esetekben. Fogadó óra havonta egyszer van a csoportok hirdetőjén megjelölt időpontokban.
Szülői értekezletet a vezető évente egyszer, igény esetén többször, a csoportvezetők évente
kétszer, igény esetén többször tartanak.
A gyerekek egyéni fejlődését az óvónő nyomon követi és rögzíti, problémás esetekben egyéni
fejlesztési tervet készít. A nagycsoportosok felmérése az adott év december hónapjában a
Differ teszt, és a Meixner féle szókincspróba alapján történik.
Ennek eredményéről a szülők tájékoztatást kapnak. A logopédiai esetekkel
logopédus, a gyógypedagógiai esetekkel gyógypedagógus, a fejlesztésre szoruló
gyerekekkel a csoportvezető és a fejlesztő pedagógus közösen foglalkozik.
A szülők fogadó órán, szülői értekezleten, szükség szerint egyéni megbeszéléseken kérhetnek
tájékoztatást gyermekeik fejlődéséről. A gyermekekről szóló információk titkosak, csak a
szülő beleegyezésével lehet egyénre vonatkozó véleményeket a szülői közösség előtt is
elmondani.
A gyermekcsoport testi épségének megóvása érdekében a megbetegedett, lázas gyermeket
azonnal el kell különíteni, telefonon értesíteni a szülőt, hozzátartozót a betegségről. A
balesetet szenvedett gyermeket szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni, a baleset tényéről
a vezetőt tájékoztatni kell, aki jegyzőkönyvben rögzíti a történteket.
Az óvónő kötelező óraszámának letöltése közben, szükség szerint rövid időre hagyhatja el a
csoportszobát ( toalett használat, rövid megbeszélés vezetővel kollégával). Gyermeket tilos
felügyelet nélkül hagyni. Csoport összevonásra túlzottan lecsökkent gyermeklétszám esetében
van lehetőség
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Az óvónő a vezető engedélyével, vagy délutáni altatás alatt, baleset elhárítás esetén bízhatja más
felnőttre a gyerekeket.
Bejelentési kötelezettsége van az óvónőnek a vezető felé, ha a csoport séta, vagy kirándulás, ill.
egyéb elfoglaltság miatt elhagyja az óvoda területét. ( hova, hány gyerekkel, hány kísérővel,
mettől meddig)
Fontos a pedagógus etika betartása
- helyes viselkedés, öltözködés munkaidőben
- megfelelő magatartás a gyerekekkel, szülőkkel, munkatársakkal, vezetővel
külsős szakemberrel szemben
- fontos esetben a telefonhívásokat felkapcsoljuk a csoportokba, ha az nem
zavarja a foglalkozást.
- Mobiltelefon használata a csoportokban csak különleges esetekben indokolt
( pl. szülő fontos hívása, óvónő jelzése a szülő felé)
Az óvónő felelős az intézmény tárgyainak, gépeinek megóvásáért ( fejlesztő eszközök, DVDlejátszó, televízió, számítógép, vetítő). A rongálódást, meghibásodást jelenteni kell.

A pedagógiai munkát segítő dolgozókra vonatkozó szabályok
Az óvónővel egyeztetve vegyen részt az óvónő munkáját segítő gondozási,
nevelési feladatokban.
Rendszeresen végezze el a napi takarításokat: csoportszoba, öltöző, fürdő, közlekedő takarítása,
fertőtlenítése, edények gondozása ételek előkészítése, tálalása, terem szellőztetése, ágyak
lerakása, gyermekek higiéniai ellátása.
Rendszeresen végezze el a heti feladatokat: porszívózás, portalanítás, fürdőszoba teljes takarítása,
fertőtlenítése ( fogmosó pohár, fésűk ), növényápolás, aula teljes portalanítása, továbbá torna
előtti felmosása, jó idő esetén a homokozó előkészítése, fellazítása, gondozása, itatás
felügyelete, gyermekfelügyelet.
Végezze el időszakos feladatait: évente négy alkalommal nagytakarítás, ágynemű váltása
havonta, fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítés, eszközkészítés, születésnapi ajándékok,
vásári ajándékok készítése, kirándulásokon való részvétel.
Rendszeresen vezesse a takarítási naplóját.
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Takarítás folyamán, ételek előkészítése során viseljen védőruhát.
A rábízott gépeket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően használja, az
állagmegóvásról gondoskodjon.
Jelezze a tárgyak, berendezések meghibásodását, gondoskodjon a tisztítószer utánpótlásról (
kérje a felelőstől ).
Betegség esetén kollégája mosdóját, öltözőjét, közlekedő részét, tisztítsa, fertőtlenítse, mosogassa
el a csoportok edényeit.

Általános rendelkezés az intézmény dolgozóival szemben
Munkafegyelem betartása, érkezés, távozás
Valamennyi dolgozó számára kötelező a munkarend ismerete, annak pontos betartása.
A pontos és zavartalan munkakezdés érdekében munkaidejének kezdetekor már átöltözve foglalja
el munkaterületét.
Az esetleges késésekről, s annak indokáról a nap folyamán tájékoztatni kell az intézmény
vezetőt.
Munkaidő alatt az intézmény épületét csak a vezető engedélyével lehet indokolt esetben elhagyni.
Amennyiben a munkaidő lejárta előtt valamennyi gyermeket elvittek, nem jelenti azt, hogy
automatikusan haza lehet menni. Ilyenkor feladat a napi adminisztráció befejezése, teremjátékrendezés, felkészülés a következő napra.
Minden dolgozónak kötelessége vezetni a munkaidő nyilvántartást, a jelenléti íven.
Teendő hiányzás, távolmaradás esetén
A hiányzást, távolmaradást a munkaidő megkezdése előtt be kell jelenteni, betegség esetén
tájékoztatni kell a vezetőt, a távolmaradás idejéről. Az orvosi igazolást megfelelő időben el
kell juttatni az intézménybe.
Szabadság igénylésének rendje
A szabadságot 8 nappal előtte kell igényelni a vezetői irodában, és alá kell írni a hozzá
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kapcsolódó dokumentumot. Ellenkező esetben a vezető csak mérlegelés után, vagy rendkívüli
esemény beálltával köteles adni. (családi probléma, baleset, kötelező ügyintézés)
Az egészségügyi kiskönyv megléte és a vizsgálatok elvégeztetése évente egyszer kötelező.
Továbbképzéseken, rendezvényeken való részvétel
A továbbképzések módját az 5 éves tervben határozzuk meg.
A személyeket évente a beiskolázási tervben jelöljük ki, figyelembe véve a sorrendiséget,
igényeket, a témákat.
A képzés napján nem kell az intézményben megjelenni, dolgozni.
Az óvodával, a gyerekekkel és a munkatársakkal kapcsolatos információk kezelése.
Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni nem etikus. A
gyerekekről, szülőkről, megszerzett adatokat, információkat, bizalmasan kell kezelni.
A gyermekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag a vele foglalkozó pedagógus és az
óvoda vezetője adhat. A szülőt csakis a saját gyermekével kapcsolatos dolgokról lehet
tájékoztatni.

24.Biztonságos intézmény
A baleset elkerülése, elhárítása mindenki számára alapvető feladat. Baleset, tűz és bombariadó
esetén az előírások, intézkedések betartása kötelező. Évente két próbariadót tartunk.
Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell a vezetőt, és a
szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

25.Egyéb

A szülők pénzgyűjtési tevékenységében az óvoda dolgozói sem közvetlenül, sem közvetett
módon nem vehetnek részt.
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26.Záró rendelkezések

Jelen házirend módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a jelzett közösségek
véleményezésével és egyetértésével, valamint a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló
szabályzatok tartalmazzák.
A házirend a kihirdetés napján lép életbe.
A hatályba lépéstől a házirendet meg kell ismertetni az óvoda dolgozóival, valamint azokkal akik
kapcsolatba lépnek az óvodával, és meghatározott körben használják helyiségeit.
A házirendben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi dolgozójára nézve
kötelező.
A házirend módosítását kezdeményezheti: - fenntartó
- nevelő testület
- óvodavezeto
- szülői közösség
- jogszabályi kötelezettség
Ha a törvény másként nem rendelkezik a házirendet a változásoknak, továbbá a módosítási
indítványoknak megfelelően felül kell vizsgálni.
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27. Legitimációs záradék

1. A házirendet készítette: Papné Szaló Ilona óvodavezető
Tokod, 2021. augusztus 1. napján.

.................................................
óvodavezeto
2. Az óvoda nevelőtestülete a házirendet .........2021.......... év ...08.31.............napján
...100.............% igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület
képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal igazolják.

.....................................................

..................................................

Nevelőtestület képviselője

Nevelőtestület képviselője

3. Az óvoda házirendjét a Szülői Szervezet elfogadta. Az elfogadás tényét a
Szülői Szervezet elnöke hitelesítő aláírásával igazolja.

................................................
Szülői Szervezet elnöke

Tokod, 2021.......................................

4. Az elfogadott Házirendet felterjesztette a fenntartó elé.
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...................................................
Óvodavezető
Tokod, 2021..............................................

A Tokodi Mesevár Óvoda-Mini Bölcsőde Házirendjét a fenntartó
önkormányzat....................................sz............................................... kelt határozatával
jóváhagyta.

...................................................
Polgármester
Tokod, 2021.................................................
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