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Bevezető 

A házirend célja és feladata 

Az Epreskerti Óvoda Intézményegység házirendje célja olyan szabályok kialakítása és 
érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, zökkenőmentes nevelőmunka 
végzését és a kiegyensúlyozott, kulturált közösségi életet biztosítják.  

A házirend hatálya 

A Házirend hatálya kiterjed a Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodájával kapcsolatban álló 
gyermekekre, szüleikre és az óvoda alkalmazottainak teljes körére egyetemlegesen. 
Az előírások az óvoda területén belül és az óvodán kívül az óvoda által szervezett 
programokra, rendezvényekre is vonatkozik, melyeket az óvoda nevelési programja alapján az 
óvoda szervez, és amelyeken az óvoda látja el a gyermekek felügyeletét. 

Az intézmény, és intézményegység adatai: 

Intézmény neve: Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda 
Intézmény fenntartója: Reményhír Intézményfenntartó Központ 
Intézményfenntartó címe: 5630 Békés, Verseny u. 7. 
Intézmény rövid neve: Reményhír Intézmény 
OM azonosító: 201689 
Intézményegység neve: Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája 
Intézményegység címe:  5630 Békés, Móricz Zsigmond u. 44. 
E-mail címe: epreskerti@remenyhirintezmeny.hu 

A házirend nyilvánossága 

• A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek: gyermeknek, szülőnek, valamint 
az óvoda alkalmazottainak meg kell ismernie. 

• A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor át kell adni a szülőknek. 

• Az intézményegység házirendjét az óvodás gyermekek szüleivel az óvodás csoport 
óvodapedagógusa ismerteti, beszéli meg. Az ismertetés tényét a szülők aláírásukkal 
hitelesítik.  

• A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 
• az óvoda folyosóján, 
• az óvoda irattárában, 
• az iskola könyvtárában, 
• az óvoda vezetőjénél. 

 

• A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az óvoda intézményegység-vezetőjétől, 
az óvodai csoport óvodapedagógusától – az óvodapedagógusok fogadó óráján vagy – ettől 
eltérően – előre egyeztetett időpontban. 
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• A házirendben történő érdemi változtatás esetén az óvoda a szokásos módon tájékoztatja a 
szülőket. 

2.) Az intézményegység pontos nyitva tartása 

• A nevelési év minden év szeptember 1-én kezdődik és augusztus 31-ig tart. 
• Az őszi, téli, tavaszi szünetek minden évben az OM (Oktatási Minisztérium) által 

meghatározott időpontokban vannak. 
• A nyári zárás minden év július és augusztus hónapra eső, összesen 4 hét. 
• A nyári szünet rendjéről a szülők minden év február 15-ig kapnak tájékoztatást. 
• A nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap, melyből 2 nap nevelési időbe esik, 3 nap 

pedig a szünetek idejére. Az óvoda a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a 
zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatja. A szülő igénye esetén az óvoda ellátja a 
gyermek felügyeletét. 

• Az óvoda nyitva tartása: 6:00 órától 17:00 óráig.  
Gyermekek fogadása: 6:00 órától 16:30 óráig. Ez idő alatt óvodapedagógus foglalkozik a 
gyermekekkel. 

• A nyitvatartási idő 11és fél óra, de a gyermek maximálisan csak 10 órát tartózkodhat az 
óvodában. 

• Az intézményegység-vezető, egyéb elfoglaltságától függően napi 8 órát tartózkodik az 
intézményben. 

• Fogadó órája minden hónap utolsó hétfőjén reggel 8:00-9:00 óra között 
• A csoportvezető óvodapedagógusok fogadó órája minden hónap utolsó hétfőjén 13:00-

14:00 óra között, és a nyitva tartás ideje alatt előzetes időpont egyeztetést követően 
kezdeményezhető bármelyik fél részéről. 

3.) Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát? 

• Két és fél életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolc éves koráig. 
• Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy – és szobatiszta. 
• Amikor a gyermek egészséges. 
• Az új gyermekek beíratása minden év áprilisában történik, a felvételről a szülőket 

értesítjük. 
• A jogszabályoknak megfelelően évközben is felvehető a gyermek óvodánkba. 

4.) A gyermek jogai 

• Intézményünkben a gyermekeknek biztosítjuk az egészséges környezetet, étrendjüket, 
pihenőidejüket, szabadidejüket, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési 
lehetőségüket, életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően. Biztonságuk érdekében az 
óvodában tartózkodásuk ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt állnak. 

• Tiszteletben tartjuk a gyermekek személyiségét, emberi méltóságát és jogait. Biztosítjuk 
számukra a védelmet fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

• Óvodásainkat képességeik, érdeklődésük, adottságaiknak megfelelő nevelésben 
részesítjük. 
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• Gyermekeinknek semmiféle hátránya nem származik nemzeti, etnikai hovatartozás, szülei 
vallási vagy világnézeti meggyőződéséből. 

• Óvodánk nem korlátozza a gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez 
való jogát, de a gyerek e jogának gyakorlása közben semmilyen módon nem 
veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. 
Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. 

• A gyermek étkezési díját a család anyagi helyzete határozza meg, de alanyi és szociális 
jogon ingyenességet is élvezhet, melyet írásban kell igazolni a fenntartó felé. 

• Az intézmény eszközeit, berendezéseit, felszereléseit a gyermekek ingyenesen, de 
rendeltetésszerűen használhatják, arra vigyázniuk kell. Az intézménybe bejövő szülők és 
hozzátartozóik az óvoda eszközeiért, felszereléséért, berendezések épségéért anyagi 
felelősséggel tartoznak. 

• A gyermek életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben 
megfogalmazottak szerint vegyen részt. Saját környezetének és az általa használt játékok, 
eszközök rendben tartásában tevékenykedjen és vegye figyelembe a balesetek elkerülése 
érdekében az óvoda balesetvédelmi rendszabályait. 

5.) A szülő    jogai és kötelességei 

5.1. A szülő    jogai 
• A szülő joga a szabad óvodaválasztás, amennyiben a gyermek fejlődése és speciális 

fejlesztése mást nem igényel, a felvételről az óvoda vezetője dönt az óvodai férőhely 
arányában. 

• Az óvoda nem tagadhatja meg a gyermek felvételét az alábbi esetekben: 
• ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű, 
• ha a gyermek a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41.§ - 

a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, 
• ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 

• A szülő joga, hogy megismerje a nevelési – oktatási intézmény Pedagógiai Programját, 
Szervezeti és Működési Szabályzatának a gyermekekre és szülőkre valamint a nevelésre 
vonatkozó részeit és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend rövid, 
praktikus ismertetését az új beíratás és módosítás esetén a szülők számára átadjuk. 

• A szülőt érdemben tájékoztatjuk saját gyermeke fejlődéséről, magatartásáról, a gyermeke 
neveléséhez tanácsokat, segítséget nyújtunk, amikor az óvónő többi gyermekkel való 
foglalkozását nem zavarja, vagy előzetesen megbeszélt időpontban. 

• Szülői kérésre az intézményvezető és az óvodapedagógus hozzájárulásával biztosítjuk, 
hogy a szülő részt vegyen a gyermeke foglalkozásán betartva az óvodai házirend 
előírásait. 

• Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen 
közreműködhet. 

5.2. A szülő    kötelességei 
• A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermek testi, lelki, érzelmi, értelmi és 

erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. 
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• Biztosítsa a gyermek zavartalan és rendszeres óvodába járását. A gyermek a Közoktatási 
törvény 8.§ (2) pontja értelmében, abban az évben, amikor betölti a harmadik életévét, a 
nevelési év első napjától (09.01.) óvodakötelessé válik, mely szerint legalább napi négy 
órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. 

• A fenti esetekben a gyerek részére nem szűnhet meg az óvodai nevelés a szülő 
bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy igazolatlan hiányzás miatt. 
Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda 
igazolását meg kell kérni 5 munkanapon belül. A visszajelzés hiányában értesíteni kell a 
Fenntartó illetékes ügyintézőjét.         

• Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés 
folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet 
szabályainak elsajátítását.  

• Szakértő bevonásával végzett vizsgálati eljárást kezdeményez az óvoda, ha egy gyermek 
magatartásával, viselkedésével csoporttársai fejlődését tartósan akadályozza, testi, 
szellemi fejlődésükben veszélyezteti őket. 

• Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre 
az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást, írásos dokumentumokat biztosítsa.  

• Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.  
• A szülő kulturált magatartásával tisztelje meg saját és más gyermekét, embertársait, az 

óvodában dolgozókat. 
• Az óvodapedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelő-oktató munka 

illetve a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából 
közfeladatot ellátó személynek számítanak. 

• Az óvoda, az óvodapedagógus, a család legfontosabb kapcsolattartási formája a szülői 
értekezlet, melyre minden szülőt tisztelettel elvárunk. 

6.) Az óvodapedagógusok feladatai 

• Alapvető feladatuk a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlesztése, 
nevelőtevékenységük keretében gondoskodnak a gyermekek testi épségének megóvásáról, 
erkölcsi védelméről, személyiségük fejlődéséről. Biztonságos környezetet teremtenek a 
gyermekek értelmi-, testi- és lelki- fejlődéséhez. 

• Kötelességük a gyermekek fejlődését figyelemmel kísérni és elősegíteni, melyet írásos 
dokumentumokban rögzítenek. A nevelés folyamatosságának érdekében kapcsolatot 
tartanak az iskolai nevelőkkel, az iskolaérettség megállapításához szükség esetén 
szakember segítségét kérik. 

• A szülőket rendszeresen tájékoztatják a gyermeküket érintő kérdésekről, ha a gyermekek 
jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tartanak 
szükségesnek, jelzik azt a szülők felé. 

• Az óvodapedagógusok kapcsolatot tartanak a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi 
felvilágosító tevékenységükkel hozzájárulnak az óvodai és a családi nevelés egységének 
kialakításához. A gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartják és 
bizalmasan kezelik  
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• Nevelőmunkájukban érvényesítik a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a másság 
elfogadtatását. 

7.) A gyermekek ruházata az óvodában 

• A gyermekek számára szükséges megfelelő mennyiségű váltóruha biztosítása a szülő 
feladata. 

• Az ágyneműk, pizsamák és tornafelszerelés szükséges tisztításáról, illetőleg időbeni 
beküldéséről a szülő gondoskodik. 

• A gyerekek személyes ruházatát, cipőjét kérjük a gyermekek óvodai jelével ellátni. 
• A gyerekek számára sarkos, bokafogó váltócipő javasolt, melynek állapotát a szülő 

rendszeresen figyeli, esetleg cseréli. 
• A gyermek legyen ápolt, ruházata minden esetben legyen tiszta, gombolható stb. haja, 

körme, bőre tisztaságát a védőnővel rendszeresen ellenőrizzük. 

8.) A gyermek étkeztetése az óvodában 

• A térítési díjak befizetésére minden hónap 10 – 20. között kerül sor itt az óvodánkban. A 
befizetés pontos dátumát az óvodában jól látható helyen kifüggesztjük. 

• A gyermekek alanyi és szociális jogon étkeztetési kedvezményben részesülnek a 
Gyermekvédelmi törvény 151.§ (3) és (3a) bekezdés alapján, valamint a helyi 
önkormányzat támogatása alapján. A szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat a fenntartó 
kérésére az óvodában kötelesek felmutatni a szülők. 

• Hiányzás esetén az étkezést minden nap 7:30 óráig köteles lemondani a szülő az 
óvodában. A szülő jelezze a gyermeke óvónőjének a hiányzás időtartamát, mikortól kér 
újra étkeztetést. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő térítési díj visszafizetésére nem 
tarthat igényt. 

• A hiányzó gyerekek ebédjének kiadására a közegészségügyi előírások betartása és 
figyelembe vétele miatt nincs lehetőségünk. 

• Megszűnik a gyermek étkeztetése befizetési hátralék miatt, ha a szülő felszólításra sem 
tesz eleget a befizetési kötelezettségének, ez azonban a gyermek óvodába járását nem 
zárja ki. 

• A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely 
élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán át a hűtőben megőrizni. Az ételminta elrakása 
vonatkozik az otthonról behozott születésnapi, névnapi kínálásra szánt édességre is. Csak 
bolti engedéllyel ellátott árucikket fogadhatunk el. 

• Tej – vagy liszt érzékeny, cukorbeteg gyermek esetében a szülő által behozott ételt csak 
külön, zárt, névvel ellátott edényben tudjuk átvenni. 

• Az óvoda területén TILOS a gyermek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott 
élelmiszerrel a többi gyermek előtt (csokoládé, Túró Rudi, cukorka, banán) nem etikus, 
valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző, folyosó) is zavarja. 

• A szülő a gyermekét lehetőségéhez mérten otthon reggeliztesse meg. 
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• Cukrot, csokoládét vagy süteményt csak abban az esetben hozhatnak a gyermekek, ha 
csoportjuk minden tagját meg tudják kínálni és az élelmiszerbiztonsági szabályoknak 
megfelel. 

9.) A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok  

• Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! 
• Beteg, megfázott, gyógyszert, láz – vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek 

bevétele az óvodába a gyerek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének 
megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetekben az óvónő kötelessége a gyerek 
átvételének megtagadása. 

• Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap 
folyamán! Kivéve allergia (pipa) és magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén, 
amely napközben jelentkezik. A csoport óvónő gondoskodik a szülő azonnali értesítéséről. 

A szorgalmi időszakBékés, 2016. augusztus 22. 
•  (oktatási év volt) alatt (09.01. – 06.15.) betegség esetén a háromnapos hiányzás után 

orvosi igazolás bemutatása szükséges. 
• Az óvónő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyerek esetén: a gyermeket 

haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset 
súlyosságától függően orvosról és a szülő értesítéséről gondoskodni kell. 

• Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb 
vigye el a gyermeket. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen 
esetekben a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. 

• Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, hajtetű) esetén a szülőnek 
bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az 
illetékesek felé. 

• Az óvodába fejtetűvel fertőzött gyermek nem járhat, az óvónő a gyermek átvételét ez 
esetben megtagadhatja. A szülő köteles gyermeke fejét lekezelni, a tetűt, serkét (döglöttet 
is) a hajából eltávolítani. A gyermek csak tünetmentes állapotban mehet vissza a 
közösségbe. 

• Az iskolaérettséghez szükséges egészségügyi igazolást a területi védőnő és a 
gyermekorvos állítja ki a szülő kérésére. 

10.) Egyéb szabályozások 

10.1. A gyerekek érkezésének és távozásának rendje 
• A gyerekeket érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, 

ellenkező esetben felelősséget nem vállal az intézmény a gyermekért. 
• A gyermek egyedül csak a szülő írásos felelősségvállalásával járhat óvodába. A 

gyermekért az óvodából való távozás után felelősséget nem vállalunk. 
• A gyermeket a szülők folyamatosan behozhatják az óvodába úgy, hogy a korcsoport 

napirendjét, szokásrendjét ne zavarják, kivéve a nagycsoportosok iskolafelkészítése 
céljából javasolt reggel 8:00 órai érkezési időpontot. 
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• A szülő írásban vagy szóban jelezze a csoportos óvónőnek, ha eddig nem ismert személy 
fogja elvinni a gyermeket az óvodából. 

• Válófélben lévő szülők esetében az óvoda köteles mindaddig átadni bármelyik szülőnek a 
gyermeket, amíg a gyermekelhelyezésről bírósági döntés nem születik. 

• Ha az óvoda zárásáig nem jönnek a gyermekért, az óvónő telefonon kérhet segítséget 
(szülő, nagyszülő, megbízható személy, ill. rendőrségi járőrszolgálat). 

10.2. Óvodába járási kötelezettség 
• A gyermek a Közoktatási törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében, abban az évben, mikor 

betölti a harmadik életévét, a nevelési év első napjától (09. 01.) óvodakötelessé válik. 
• Ha a gyermek az iskolai életre felkészítő foglalkozásról igazolatlanul 7 napnál többet 

mulaszt, az intézmény vezetője értesíti a fenntartó szerinti illetékest. 
• Köteles a szülő gyermekének huzamosabb (3 napnál hosszabb) hiányzását, illetve annak 

okát bejelenteni az óvónőnek. 
• Megszűntethető az óvodai elhelyezés, ha a gyermek két hétnél többet van igazolatlanul 

távol az óvodától. 
• 5 nap igazolatlan távollét esetén az intézményegység-vezető felszólítja a szülőt a 

hiányzások igazolására. 20 nap igazolatlan hiányzás esetén a jegyzőt írásban értesíti az 
óvodába járási kötelezettség elmulasztásáról. 

11.) A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása 

• A gyermekek nem hozhatnak az óvodába egészségre ártalmas, testi épségükre veszélyes 
eszközöket (pl.: olló, kés, penge, üveg, stb.). 

• Az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges eszközöket, tárgyakat, játékokat, nem 
hozhatnak a gyermekek az óvodába. Amennyiben az előírt szabályozást nem tartják be, az 
óvoda a bekövetkezett kárért nem felelős.  

• Azok a gyermekek, akik gyermekkerékpárral, vagy más közlekedést segítő játékos 
eszközzel jönnek az óvodába, a szülők felelősségére behozhatják azokat az óvoda 
udvarára. Mivel az óvoda nem rendelkezik zárható, biztonságot nyújtó elhelyezési 
körülménnyel, a kerékpárok állapotára és megóvására vonatkozóan felelősséget nem 
vállalunk. 

12.) Az óvoda helyiségeinek a szülők általi használhatóságának rendje 

• Az óvoda bejáratát érkezéskor és távozáskor minden szülő köteles bereteszelni. 
• A gyermekek nyugalma és harmonikus fejlődése érdekében az ebéd- és pihenőidő alatt 

óvodánk ajtaja zárva van: 12:00-12:30 óráig, ill. 13:00- 15:00 óráig. 
• A csoportszobába, mosdóba utcai cipővel bemenni nem szabad, mert ez a gyermekek 

egészségére káros hatással van. 

• Az óvoda helyiségeit a szülők nem használhatják, dohányozni az intézmény egész 
területén tilos! A 2012. évi XXVI. törvény a nemdohányzók védelméről és a 
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi 
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XLII. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXVI. törvénnyel megállapítottan az óvoda 
közvetlen környezetében is tilos a dohányzás! 

• Az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem 
működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyerekek felügyeletét semmilyen ügynöki 
tevékenység nem folytatható. 

13.) A jogorvoslat és a szülők tájékoztatásának rendje 

• A szülő sérelmével a csoportvezető óvónőkhöz, amennyiben érdemi választ nem kap úgy 
az intézményegység-vezetőhöz, majd az intézmény fenntartójához fordulhat 
jogorvoslatért. 

• A szülők minden nevelési év első szülői értekezletén kapnak tájékoztatást az óvoda 
működési rendjéről, az óvónők fogadóóráiról és a gyermekeket érintő egyéb kérdésekről. 

• Az óvoda dolgozói a törvényben meghatározottak alapján járnak el a bizalmas 
információk kezelése során / a gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségi jogainak 
védelmében/. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1.)  A Házirend felülvizsgálata: 
• Az óvoda működésének jobbítása és/vagy javítása szükségessé teszi, évente 

felülvizsgálatra kerül. 
• Jogszabályi változás írja elő. 

 
2.)  A Házirend módosítását kezdeményezheti a jogszabályok szerint meghatározott alapokon 

• a fenntartó, 
• Szülői Szervezet vezetősége, 
• bármely szülő, 
• óvodai nevelőtestület, 
• bármely óvodapedagógus, 
• az óvoda intézményegység-vezetője. 

 3.) A módosító kérést, javaslatot írásban kell benyújtani az óvoda intézményegység-
vezetőjéhez. 

4.) A Házirend módosítására vonatkozó javaslatokról az óvodai tantestület dönt. 
     A módosítási eljárás során az új Házirend megalkotására vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.   
 
Ez a Házirend 2016. szeptember 1-jén lép hatályba. 
        

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
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1. Véleményezte és elfogadta: 

 
………………………….. 

Nevelőtestület 
…………………………….. 

Szülők 
  

 
 

2. Közzététel formája: 

Intézmény honlapján 
Óvoda előterében 
 
 
 
 
 
        
Békés, 2016. augusztus.31. ……………………………………… 

Makoveiné Durkó Nikoletta 
Intézményegység-vezető 

                                                                                                           
 
 


