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"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól." 

Példabeszédek könyve 22,6 

 

 

KEDVES SZÜLŐK! 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Csillagkert Balatonarácsi Református Óvodában! 

Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért 

szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi partnerek 

lehetnénk. 

Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jó legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk 

az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat.  

Bízunk benne, hogy segít az eligazodásban, a megértésben, és a szülői jogok és kötelességek 

megismerésében. 

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek 

érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. 

Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket! 
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1 Általános információk az óvodáról 

Az intézmény neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: 

Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda 

8230 Balatonfüred- Arács Tel: 20/268-2714 

            Iskolalépcső u. 4.  e-mail: csillagkertovoda.aracs@gmail.com 

 

Az intézmény fenntartója és címe: 

           A Balatonarácsi Református Egyházközség 

           8230 Balatonfüred-Arács, Lóczy Lajos u. 70. 

 

Az intézményvezető neve: 

           dr Bácsi Istvánné  Tel: 20/268-2714 

Az intézményvezető-helyettes neve: 

            Szelesné Fehér Viktória Tel: 20/268-2714 

 

A felvehető maximális gyermek: 67 fő 

Az intézmény csoportjainak száma: 3 csoport 

 

1.1 Jogi szabályzás 

• A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról és módosításai 

• A 229/2012. (VIII. 28.) Kormány Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

• A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 

• 1997. évi XXXI. tv. a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

• 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 

• Nevelőtestületi határozatok 
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1.2 A házirend célja 

A református óvoda házirendjének meghatározásakor elsőrendű szempontnak tekintjük, hogy azok a 

szabályok, melyek a gyermekek életrendjét meghatározzák, nem pusztán a közös munka menetét 

biztosító előírások, hanem ennek a közösségnek jellemet alakító hagyományai is. 

Az óvoda közösségi életét a házirend szabályozza. Célja, hogy olyan normákat, előírásokat, jelöljön 

meg, amelyek biztosítják és tudatosítják bennünk, hogy az óvoda gyermek és felnőtt tagjai keresztyén 

közösségéhez tartozunk. Felelősek vagyunk az óvoda jó hírnevéért. Isten és emberszeretet, az 

udvariasság, a kölcsönös megbecsülés íratlan szabályai mellett a házirend előírásai köteleznek. 

 

1.3 A házirend hatálya 

A házirend személyi hatálya kiterjed: 

- az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyekre, 

- az óvodai ellátásában részesülő gyermekekre és a szüleikre. 

 

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, beleértve a szüneteket is. 

 

A házirend területi hatálya: 

A házirend előírásait az intézmény területén azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek 

intézményen kívül is – az intézmény által szervezett programok, foglalkozások esetében – az 

intézmény területén kívül is alkalmazni kell. 

A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: 

A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, 

illetve módosításakor, a szülő szervezet véleményezési jogot gyakorol. A házirendet a nevelőtestület 

részéről az óvodavezető írja alá. A házirendet a Fenntartó hagyja jóvá. 
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1.4 A házirend nyilvánossága 

A házirend az intézmény honlapján nyilvánosságra került. Emellett a házirendet ki van függesztve a 

központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülők, szabadon megtekinthessék. 

A házirend egy-egy példányát át kell adni: 

- a szülői szervezet képviselőinek 

- valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak, 

- a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozás utáni első szülőértekezleten. 

A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy 

példányát ismét át kell adni az érintetteknek. 

1.5 Az óvodai nevelés célja 

A gyermek nevelése, aki érzelmileg gazdag, nyitott, érdeklődő, másokat elfogadó, együttműködő, 

szülőhelyéhez kötődő, környezetében jól tájékozódó egyéniség. 

A gyermekek ismerjék meg a teremtő Isten csodálatos világát, tiszteljék és őrizzék azt. Bontakozzék 

ki a környezetükbe jól eligazodó, sokoldalú, boldog, harmonikus személyiség - differenciált 

személyiség fejlesztés. 

Alakuljon ki bennük a helyes önértékelés és keresztyén értékrend. 

A nevelési példa alapján ismerjék meg az utat, mely az Úr Jézushoz vezet. 

Egyéni komplex képességfejlesztéssel váljanak alkalmassá az iskolai életmódra. 

 Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, 

fejlesztésére törekszik. 
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2 AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

2.1 Az intézmény pontos nyitva tartása 

  A nevelési év: Tárgy év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart. 

  A téli szünet: Az óvoda karácsony és újév között zárva tart. 

Az óvoda az iskolai őszi, téli, tavaszi szünetekhez igazodva, igény szerint tart nyitva (minimum 

létszám 5 fő). 

A nyári zárás: augusztus első 3 hetében a Fenntartó engedélye alapján. A pontos időpontról február 

18-ig értesítjük a szülőket. 

Összevont csoportok működnek: június, július, augusztusban. 

Összevont csoportok működhetnek: jelentősebb létszámcsökkenés (iskolai szünetek alatt, nagyobb 

mértékű megbetegedések, pedagógus hiányzás) miatt. 

Az nevelés nélküli napok száma: 5 nap lehet. 

A nevelésnélküli munkanap pontos idejéről - azt megelőzően legalább 7 munkanappal - az óvoda 

honlapján, illetve a csoportok hirdetőin tájékoztatjuk a szülőket. Tudomásul vételét a szülők 

aláírásukkal igazolják, a csoportba külön erre a célra kiadott névsorokon. 

Az óvoda nyári zárva tartásáról (Fenntartói engedély alapján) február 15-ig értesítjük a szülőket. 

2.2 A gyermekek érkezésének és távozásának rendje 

A napi nyitva tartás: hétfőtől péntekig, 6.30-16.30-ig tart nyitva. 

Reggel 6.30-7.30-ig a gyermeket óvodapedagógus fogadja az ügyeletes csoportban. 

A gyermekek 7.30-16.00-ig saját termükben tartózkodnak, majd 16.00-16.30-ig összevont csoportban 

vannak. 

Az óvodai tevékenységek zavartalan működése, a csoportok nyugalma, valamint a 

nevelőmunkánk eredményessége érdekében a gyermekeknek reggel 830-ig kell beérkezniük saját 

csoportjaikba. Az óvoda nevelőtestülete kéri a szülőket, hogy tanköteles korú gyermekeiket 

legkésőbb 830--ig hozzák be az óvodába az iskolai alkalmasság elérése érdekében. A gyermekek 

nevelése folyamatos napirend alapján történik, mely szerint az óvodapedagógus a foglalkozásokat a 

gyermek játékához, mindennapi tevékenységéhez kapcsolja. Zavarja és megzavarja a napirendet, a 

tevékenységeket, ha egy későn érkező gyermek átvételével meg kell szakítani a gyermekekkel való  

foglalkozást. 
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A napirend megismerése a szülő számára fontos feladat, mert az óvodába érkezés és az onnan való 

távozás rendjét meghatározza. A szülő csak a napirend zavarása nélkül hozhatja később vagy viheti el 

hamarabb a gyermekét. 

Az alábbi időpontokban a napirend zavarása nélkül hozhatják be és vihetik el gyermeküket: 

Reggel 630-830-ig 

Délben 1200-1300-ig 

Délután 1430-tól folyamatosan 

A kaput reggel 630 órától 1630 óráig zárva kell tartani. A szülők fel tudják oldani a felső zárat, amit 

kérünk, hogy mindig zárjanak vissza. 

A kapu zárva tartása a gyermekek biztonságát és az idegen látogatók, elkóborló állatok távol tartását 

szolgálja! Csak felnőtt nyithatja és zárhatja a kaput! Más gyermekét a kapun kiengedni TILOS! 

A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: 10 óra. 

A szülő a gyermekét óvodába érkezésekor minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, 

egyébként - ha a gyerek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába és az óvónő nem tud 

a gyermek jelenlétéről - nem vállalhat érte felelősséget. 

A gyermek hazavitele ebéd után 1230 -1300-ig történik. 

Kérjük a jelölt időpontok pontos betartását, mivel a korábbi érkezés (1230 előtt) a gyermekek nyugodt 

déli étkezését, illetve a későbbi érkezés (1300 után) a délutáni pihenőt zavarja! 

Az itt alvó gyermekek esetében kérjük, hogy törekedjenek a 1530-tól történő hazavitelre. 

A délutáni ügyelet rendje: 1600- 1630-ig a gyermekek összevont csoportban vannak egy pedagógus és 

(az udvaron) egy dajka felügyelete alatt. 

A gyermeket hazavitelkor az óvónőnő személyesen adja át a szülőnek. 

 

A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket (14 életévét még 

be nem töltött) testvérrel, idegennel haza engedjék, az írásos engedélyt a szülőnek kell átadni az óvónő 

részére év elején, de legalább 1 nappal az aktuális nap előtt. A listán szereplő személyek külön 

bejelentés nélkül elvihetik a gyermeket. 

A válófélben lévő vagy elvált szülők esetén a gyermeket az a szülő viheti el, akinél a gyermek 

elhelyezéséről jogerős bírói végzés van, kivéve, ha a szülő írásban másképp rendelkezik.  

Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy óvodába érkezéskor és távozáskor óvodánk lelkületéhez 

illően „Áldás, békesség! – „Istennek dicsőség!” - gel köszönjenek a felnőttnek és társaiknak. Ha 

megérkeznek értük, játékukat helyére téve köszönjenek el, és ne várakoztassák szüleiket. E nevelésünk 

eredménye érdekében kérjük, hogy távozáskor már ne engedjék vissza gyermekeiket a csoportszobába, 

ill. az udvari játékokhoz. 
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Az óvodában tartózkodó gyermekek biztonságának érdekében kérjük, hogy azok a szülők, akik 

gyermekeikről részletes információt szeretnének kérni vagy közölni, az óvodapedagógussal előre 

egyeztetett fogadóórán tegyék meg azt, és semmiképpen nem a gyermek érkezésekor vagy 

távozásakor, amikor elvonhatják a pedagógus figyelmét a többi gyermekről. 

Az udvaron - a balesetveszély elkerülése és az áttekinthetőség érdekében - csak addig 

tartózkodjanak a szülők, testvérek, míg a gyermeküket átveszik és elköszönnek. Kisebb vagy 

nagyobb (nem óvodás) testvér szülői felügyelet nélkül nem tartózkodhat az udvaron. 

 

Amennyiben az óvoda zárásáig (16.30-ig) nem jönnek a gyermekért, az ügyeletes óvónő megpróbálja 

telefonon elérni a családot, és mindaddig felügyeletet biztosít, amíg a gyermekért meg nem érkeznek. 

Többszöri eset után értesítjük a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálatot. 

Kérjük a szülőket, hogy a délutáni késést igyekezzenek elkerülni, ezért gyermekeikért 16.20-ig 

legyenek szívesek érte jönni! 

Szíveskedjenek gyermekeik biztonságérzetének megőrzése érdekében megfelelő időpontban 

érkezni, az intézmény zárási idejét szem előtt tartva. 

Láthatás az óvodában nincs, ezt a szülőknek, (nagyszülőknek) az intézményen kívül kell megoldaniuk! 
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3 AZ ÓVODAI JOGVISZONY 

3.1 Az óvodai elhelyezés igénybevétele 

 Az óvodai beíratás ideje: tárgyév április 20-a és május 20-a közötti időben a fenntartó 

rendelkezése alapján. 

 Az óvodai beiratkozás a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik, a gyermekre 

vonatkozó adatok rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz meg. 

Beiratkozáskor bemutatásra kerül a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány, valamint a gyermek magyar nyelvű születési anyakönyvi kivonata, amennyiben 

rendelkezik szakértői véleménnyel, az igazolás bemutatása a szakellátás biztosítása érdekében, TAJ- 

kártyája, valamint a szülők személyazonosságát igazoló dokumentumok. 

Az óvodai beíratást megelőzően lehetőséget biztosítunk óvodánk minél alaposabb megismerésére, az 

óvodai nyílt hét keretein belül. 

 A gyermek óvodai felvételről vagy az esetleges elutasításról írásban értesítjük a szülőket. Az 

elutasításról hozott döntést határozat formájában közöljük a szülővel és tájékoztatjuk a jogorvoslati 

lehetőségekről. 

3.2 Az óvodába való felvétel feltétele:  

 A gyermek megbízható szobatisztasága 

/Törvényi szabályozás ugyan nincs arról, hogy csak szobatiszta gyermek kezdheti meg az 

óvodai nevelést, de intézményünk sem személyi, sem tárgyi feltételeiben nincs felkészülve a nem 

szobatiszta gyermekek fogadására/ 

 A gyermek egészséges, közösségbe léphet (házi gyermekorvos által erre vonatkozóan kiadott) 

igazolás. 

Az óvodai elhelyezést igénybe lehet, illetve kell venni az alábbi esetekben: 

 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 

- az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő indoklásos 

kérelmére a gyermek ötödik életévének betöltéséig az óvodavezető, valamint a védőnő 

egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, - felmentési eljárás keretében - 

felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

http://www.koloknet.hu/?857-szobatisztan-az-ovodaba
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 A felmentési eljárás kezdeményezésére nincs szükség abban az esetben, ha szülő a beiratkozás 

utolsó határnapját követő tizenöt napon belül bejelenti a területileg illetékes jegyzőnek, hogy a 

család külföldi szolgálata, munkavállalása miatt gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön 

teljesíti. Ez esetben az óvodaköteles gyermek óvodai jogviszonya megszűnik. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, ezen belül különleges bánásmódot igénylő gyermek 

esetében az óvodai nevelést az óvoda Alapító Okiratában meghatározottak szerint tudja az 

intézmény felvállalni. 

 Jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére az a kisgyermek, akinek felvételét a gyámhatóság 

kezdeményezte. 

3.3 A távolmaradás igazolása: 

Hiányzások rendje: az óvodába felvett gyermek köteles rendszeresen óvodába járni. Kérjük, hogy a 

távolmaradás igazolásának szabályait szíveskedjenek betartani. 

Hiányzás esetén a szülő 930-ig személyesen, vagy telefonon értesítse az óvodát Tel: 20/268-2714. 

 Igazolt a hiányzás, ha: 

 a gyermek betegségét orvos igazolja, és az orvos a gyermeket az óvodalátogatástól eltiltja, 

 a gyermek - a szülő előzetes írásbeli kérelmére – engedélyt kapott a távolmaradásra. Az 

engedélyezés helyi rendje a következő: 

Papíralapú hivatalos kikérőt kell benyújtani, melyet: 

- (ha a kikérés 1-3 napig terjed) az óvodapedagógus, illetve 

- (ha a kikérés 3 napon túl terjed) az óvodavezető hagy jóvá 

 a gyermek hatósági intézkedés, felmentési eljárás (jegyző) vagy egyéb alapos indok miatt nem 

tudott kötelezettségének eleget tenni. 

 

Amennyiben a szülő előre jelzi a távolmaradást, abban az esetben nem köteles indokolni a 

gyermek hiányzásának okát. 

A hiányzás utólagos orvosi igazolását az óvodai nevelésben való ismételt részvétel 

megkezdésekor be kell mutatni. 

 

Bármilyen indokból történő be nem jelentett hiányzás, illetve az orvosi igazolás elmaradása 

igazolatlan hiányzásnak minősül. 
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3.4 Megszűnik az óvodai elhelyezés, abban az esetben, ha: 

 A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. 

 A szülő írásban bejelenti a jegyzőnek, hogy a gyermeke külföldön teljesíti az 

óvodakötelezettséget, és a szülő írásban jelzi az óvoda felé, hogy gyermeke kimarad, a 

bejelentésben megjelölt napon. 

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

 A gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a 

nyolcadik életévét betölti. 

 Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik. 

3.5 A gyermekek étkeztetése az óvodában, térítési díj 

Az óvoda a gyermek számára napi három étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosít. 

Az óvodában fogyasztott ételt a Szent Benedek Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium balatonfüredi tagintézményének konyhája készíti és szállítja az óvodába. 

Az étkezéssel kapcsolatos jogszabályok 2015. szeptember 1-től a következőképpen módosultak:  

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell 

biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) 

A bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 130%-át, 

 nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság. 

Igényelheti az ingyenes gyermekétkeztetést: 

 az óvodába járó gyermek szülője (elég, ha az egyik szülő igényli), 

 az óvodába járó gyermek családba fogadó gyámja, 

 a nevelésbe vett, óvodába járó gyermek nevelőszülője, vagy gyermekotthon vezetője.  

Az ingyenes gyermekétkeztetés igénylése az óvoda által átadott nyilatkozattal lehetséges, melyet a 

szülő kitöltés után visszajuttat az óvodába. 
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Azokban az esetekben, amikor az ingyenes étkezés kritériumai nem állnak fenn étkezési térítési díjat 

kell fizetni, melynek befizetése minden hónapban az előre megjelölt napon történik, a saját 

tagintézményben. 

Idejéről a helyi szokásoknak megfelelően értesülnek. 

Kérjük az befizetés időpontjának pontos betartását! 

A térítési díj egész hónapra megállapított összeg. Térítési díj nem fizetése esetén a gyermek számára 

étkezést nem tudunk biztosítani. 

Orvos által igazolt ételallergiában szenvedő gyermek részére diétás étkezést biztosítunk. 

Az étkezési idő után érkező gyermekek ellátásáról az óvoda külön nem tud gondoskodni. 

Az óvodában az étkezés megfelelően kialakított helyen és feltételekkel történik. Külön étkezni az 

óvoda egyéb más területén nem lehet, ezért ne adjanak csokoládét, rágógumit, stb. gyermeküknek 

elváláskor vagy találkozáskor! 

A hiányzások miatti visszatérítés a következő befizetéskor írható jóvá. 

A hiányzó gyermek ebédjének elvitelére nincs lehetőség. 

Az étkezés lemondható telefonon, vagy személyesen 9.30-ig, azonban ha a hiányzás megadott utolsó 

napján 9.30-ig jelzés nem érkezik, másnapra behúzzuk a gyermeket. Az étkezés lemondása, ill. kérése 

a bejelentést követő naptól érvényes. 

Bejelentés elmulasztása esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség. 

A gyermekek által elfogyasztott ételből az ételmintát 48 óráig megőrizzük. 

Kirándulások alkalmával az óvodapedagógus előre tájékoztatja szülőket az étkezés módjáról. 

3.6 A gyermekek számára behozható tárgyak 

 A gyermek óvodába hozott értéktárgyaiért (nyaklánc, fülbevaló, karkötő), azok megőrzéséért, 

eltűnéséért az óvoda felelősséget nem vállal! Balesetveszély miatt, kérjük, ezeket 

szíveskedjenek mellőzni. 

 Az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges eszközök, tárgyak sérülhetnek, elkeveredhetnek, 

behozataluk TILOS! 

 Az agresszív játékra ösztönző játékok, tárgyak behozatalának tilalma pl.: kard, pisztoly, robot 

stb. 

 Óvodás gyermeknek nem való tárgyak behozatala (pl.: mobiltelefon) TILOS! 

 A gyermek által behozott tárgyakat az óvodapedagógussal megbeszélt helyen lehet tárolni. 
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3.7 A gyermekek ruházata az óvodában 

 Jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság, 

 A gyermek számára szobai váltóruhát, váltócipőt (jól szellőző lábbeli, nem papucs) kérünk, 

melyek az egészségi, kényelmi szempontoknak megfelelnek. 

 Udvari játékhoz váltóruhát, 

 Tornához kényelmes ruhát kérünk (rövidnadrág, póló, tornacipő) 

 Kérjük, jellel vagy névvel ellátni a gyermek holmiját – a csere megelőzése érdekében. 

 A gyermek ruházatát a jelével ellátott öltözőszekrénybe helyezzék. 

 A ruházat tisztaságát kérjük, naponta figyeljék, szükség szerint cseréljék, gyermekük ápoltsága 

érdekében. 

 Mindig tartsanak pótruházatot a gyermek öltözőzsákjában – 1-2 váltás alsónemű 1-1 db 

póló, rövidnadrág, ill. szoknya, tréningruha. 

 Ágyneműt, huzatot, törölközőt, fogkefét (cserére), vállfás zsákot, csereruhákat és tornaruhát az 

őszi, téli, tavaszi és nyári szünet megkezdése előtt vigyék haza mosásra. 

 Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről 

időben tájékoztatást kapnak az óvónőktől. 

3.8 Jutalmazó és fegyelmező intézkedések elvei, formái 

Óvodai nevelésünk során a pozitív megerősítésre törekszünk. 

A gyermekek jutalmazási, fegyelmezési elvei: 

- következetesség elve 

- az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos) 

- értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése) 

- időzítés elve (a tett után közvetlenül) 

- mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve – biztosítani a fokozás lehetőségét 

- az adott cselekvés értékelésének elve (sohasem a gyermeket magát minősítjük, hanem a viselkedését, 

erőfeszítését értékeljük) 

A jutalmazás formái: 

- a dicséret különböző módjai (különböző bíztató metakommunikációs, kommunikációs technikák, 

amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak) 

- megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás, 
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- a csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvelt elfoglaltságának biztosítása 

(kirándulás, óvodán kívüli játszótérre menés, séta, stb.) 

Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor 

különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek (pl. rajzpályázat, sportverseny, stb.) a díjazottak, 

ill. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális motiváló esetei. 

Fegyelmező intézkedések: 

Az óvodapedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel megismertetni, elfogadtatni, azokat a 

viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi 

élet és tevékenység szempontjából. 

Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabb szabályok megfogalmazásába. 

A büntetés lehetséges formái: 

- rosszalló tekintet, figyelmeztetés a szabályra, 

- balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása, 

- időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből (maximum. 5-percre), ill. az adott 

tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás. 

Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó 

helyzetbe hozza, sérti személyiségi jogait, emberi méltóságát. 
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4 GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN, JOGOK, KÖTELESSÉGEK 

4.1 A szülő kötelességei és jogai 

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 óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének 

teljesítését, 

 tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, munkatársai emberi méltóságát és jogait, 

tiszteletet tanúsítson irántuk, 

 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 pedagógus erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében 

foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének 

betartására. 

A szülő joga, hogy: 

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

világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat 

óvodát, iskolát, kollégiumot 

 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 

 a szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 

intézményének szolgáltatásait (logopédiai, pedagógiai szűrővizsgálat, fejlesztések) 

A szülő joga különösen, hogy: 

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

kapjon az abban foglaltakról, 

 gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, 

neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon – fogadódra alkalmaival, 
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 kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői 

képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen, 

 írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a szülői szervezet, 

a pedagógus megvizsgálja, és arra választ kapjon, 

 a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

foglalkozásokon, 

 személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

 az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 

Az óvodában működő szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. 

 A gyermeki személyiséget különleges védelem illeti meg. 

 A gyermeknek joga, hogy képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban 

részesüljön. 

 A nevelési, oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, és 

oktassák, óvodai életrendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási,  

étkezési lehetőségek biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően, differenciáltan 

alakítsák ki. 

 A gyermek jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki 

erőszakkal szemben. 

 A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek. 

 Nem szabad a gyermeket levegőztetésből kihagyni, ételt ráerőltetni, vagy azt büntetésből 

megvonni. 

 A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 

 A gyermeknek joga, hogy adottságainak megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, 

segítséget kapjon a pedagógiai szakszolgálattól. 

 A gyermek az óvoda eszközeit (játékok, foglalkozási fejlesztőeszközök), berendezéseit 

(bútorok, tornaszerek) felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra 

vigyáznia kell. 

 A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 
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A gyermek kötelességei: 

Életkorának és fejlettségének megfelelően, ettől függő elvárható szinten: 

 tartsa be a csoport szokás-, és szabályrendszerében foglaltakat; 

 óvja saját és társai testi épségét; 

 tartsa be az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét; 

 őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, 

berendezési tárgyakat, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit; 

 tartsa tiszteletben az óvoda dolgozói, óvodástársai és azok szülei emberi méltóságát, jogait. 

 

A gyermekcsoport fejlődéséről szülői értekezleten adunk részletes tájékoztatást. 

A gyermekek egyéni fejlődéséről előre egyeztetett időpontban fogadóórán, valamint az „Egyéni 

fejlődési napló” kitöltése után sürgős esetekben az adott napon négyszemközti beszélgetés során, 

adunk tájékoztatást. 

Az óvodába beíratott gyermek számára a felvétel folyamatos, az óvoda egész napos elhelyezést 

biztosít. 

Az óvodai nevelés addig tart, míg a gyermek az iskolai életmódra alkalmasság törvényben előírt 

kritériumait eléri. 
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5 EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL 

Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék és fogadják el 

egymást, legyenek képesek alkalmazkodni, ugyanakkor tiszteletteljesen fejezzék ki érzéseiket. A 

felmerülő konfliktusokat, önérvényesítésüket ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják 

meg. 

Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék 

gyermekeikben. 

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

kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő 

közös célunk megvalósítását. 

Ezek a lehetőségek: 

- szülői fórumok 

- szülői beszélgetések, (a csoport életével kapcsolatos megbeszélések) 

- közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása 

- játszó és munkadélutánok 

- fogadóórák óvodapedagógussal 

- az óvónővel vagy a vezetővel történő rövid esetenkénti megbeszélések 

Nyílt napok szervezése a feladat-ellátási helyek által meghatározottak alapján történik. 

Közérdekű információkról a szülők a csoportok saját faliújságain, esetenként az óvodák honlapján 

tájékozódhatnak. 

Az alapdokumentumokat az óvodák kijelölt központi helyen találják meg. 

A gyermekről szóló dokumentumokkal kapcsolatban a szülők a fogadóórák alkalmával az 

óvodapedagógusoktól és a vezetőtől kérhetnek tájékoztatást. 

Az óvoda által szervezett programokról, rendezvényekről, időpontokról a szülőket folyamatosan 

tájékoztatjuk a faliújságokon, honlapokon és az egyéb, helyben kialakított információs 

„csatornákon.” Kérjük, hogy ezt naponta kísérjék figyelemmel! 

Felmerülő kérdéseikkel, javaslataikkal szóban, vagy írásban, személyesen vagy választott 

tisztségviselőik útján forduljanak elsősorban gyermekük óvodapedagógusaihoz, a tagóvoda 

vezetőjéhez, szükség esetén az intézményvezetőhöz. 
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6 A GYERMEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI 

SZABÁLYOK 

Ezzel kapcsolatban az óvodai gyermekvédelem feladata elsősorban a megelőzés és a segítségadás 

személyre szólóan. 

 Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! 

 Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán! 

Kivéve - a szülő saját felelősségére - életmentésre szolgáló készítmények (allergia, asztma, 

lázgörcs, epilepszia) esetén. 

 Fertőző betegség (bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek bejelentési 

kötelezettsége van az intézmény felé. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez a védőnő 

felé, és fertőtlenítő takarítást végez. 

Az óvónő teendője baleset vagy a nap folyamán megbetegedő gyermek esetén: 

Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek bevétele 

az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megóvása 

érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének 

megtagadása. 

Betegség, sérülés esetén a gyermeket haladéktalanul el kell látni (itatni, lefektetni), miközben a csoport 

felügyeletét meg kell szervezni. Amennyiben mód van, rá a gyermeket el kell különíteni és számára is 

felügyeletet kell biztosítani. A baleset súlyosságától függően, illetve lázgörcs, eszméletvesztés esetén 

azonnal orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos), és értesíteni kell a szülőt. 

Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a 

gyermeket. Ebben az esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. Lásd. 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett 

távollét pontos időtartamát is. 

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 

Az óvoda gondoskodik a gyermekek rendszeres megelőző jellegű egészségügyi szűréséről, 

felügyeletéről, és ellátásáról, az alábbi területeken: 

 fogászati szűrővizsgálat évente legalább egy alkalommal az óvodában, 

 a gyermekek, védőnő által végzett higiéniai–tisztasági szűrővizsgálatát, igény és szükség 

szerint. 
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A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit nem használhatják (mosdó, konyha, mosogató, mosó és 

szárító helyiség, felnőtt öltöző). A gyermekek csoportszobáiba és a mosdókba a szülőknek csak 

váltócipőben szabad belépni. Kivétel a szülői értekezletek, amikor gyermekek nem tartózkodnak a 

teremben.  

Az óvoda területére állatokat nem lehet behozni! 

Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos! 

Az óvoda területén ügynöki és reklám tevékenység nem folytatható! 

 

Balatonfüred, 2019.09.01. 
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