
HÁZIREND

Az óvoda neve: Pillangó Óvoda

Székhelye:  9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7.

Telephelye:9200 Mosnmagyaróvár Szent István király út 9.

Fenntartója: Népmese-ház Nonprofit Kft.

Az intézmény felügyeleti szerve:Győr-Moson-Sopron Megye Kormányhivatala

Intézmény jogállása: Önálló jogi személy

Intézmény gazdálkodása: Önálló gazdálkodó

Telefonszáma: +36-30-4001465

                           06-96-830-430

E-mail címe: info@pillangoovoda.hu

Web: www.pillangoovoda.hu

OM azonosító: 202865

A Házirend jogszabályi háttere:

Nkt. 2011. évi CXC. törvény

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

-1997.évi XXXI.tv. a Gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról

-a köznevelési törvény 25.§(2)bekezdés. valamint a 20/2012. EMMI rendelet 5.§(1) bekezdés 
alapján alkotta meg Házirendjét az intézmény nevelőtestülete.

A Házirend hatálya:

A Házirend a kihirdetés napján, 2015. 09. 01-én lép hatályba, kiterjed az intézmény valamennyi 
kisgyermekére és szüleikre, gondviselőikre, továbbá az intézmény valamennyi dolgozójára.

Kedves Szülők!

E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi előírásokat, az Önök jogait és 
kötelességeit valamint a gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe. Kérjük, hogy 
az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek valamint az 
eredményes együttműködés érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 



Házirendünkben megfogalmazott szabályok az intézményben történő jogszerű belépéstől az 
elhagyásig terjedő időre illetve a szülőkkel történő megállapodás szerint a nevelési időn túl, vagy az
intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt érvényes.

Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat, együttműködésüket!

Nevelési alapelveink között meghatározó a gyermeki jogok és személyiség tisztelete, elfogadása, 
szeretete és megbecsülése, mely a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását jelenti. 
Intézményünkben a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Köznevelési törvény, az Óvodai 
Nevelés Országos Alapprogramja, a Pedagógiai Program, az SZMSZ szerint folyik, mely 
dokumentumok nyilvánosak és az Önök számára elérhetőek. A működésünket szabályozó 
dokumentumokban foglaltak megvalósításához az óvoda és a családok sokoldalú, bizalomra épülő 
együttműködése szükséges.

Intézmény nyitva tartása:

Az intézmény egész évben nyitva tart, kivéve a téli zárás idejét karácsonytól-újévig,valamint a 
munkaszüneti napokat.

Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik. Az óvoda napi 
nyitvatartási ideje: 7:30-17:00 óráig lépcsőzetes munkakezdéssel illetve befejezéssel napi 9:30 óra. 
A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik.

Nevelési év szeptember1-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll.

1.Szervezett tanulási időszak: szeptember1-től május 31-ig

2. Nyári időszak: június1-től augusztus 31-ig.

1./ A felvétel, átvétel rendje 

Az intézménybe a gyermekek előjegyzés/beiratkozás alapján kerülnek. A beiratkozás folyamatos az 
év során. A gyermekek beszoktatása fokozatos, melynek módja az óvodapedagógusok és a szülők 
megbeszélése alapján történik a gyermek fejlettségének megfelelően, és a gyermek érdekeinek 
figyelembevételével.

Az intézményi elhelyezés megkezdéséhez 3 napnál nem régebbi orvosi igazolás szükséges, amely 
igazolja, hogy a gyermek egészséges.

Gyermek átvétele: Hivatalos átjelentkezés útján, melyet az óvodavezetők a KIR felé jelentenek.

2./ Az óvodai élet rendje:

Az intézmény Alapító Okiratában meghatározott kötelezően ellátandó feladatokat az óvoda 
Pedagógiai Programja alapján valósítjuk meg. Az óvodai csoporton belül a gyermekek életkori és 
egyéni sajátosságainak megfelelően a nevelés-oktatás differenciáltan zajlik. A gyermekek fejlődését
folyamatosan nyomon követjük és írásban rögzítjük. A gyermekek fejlődéséről a szülőt 
tájékoztatjuk.

Az óvodai csoport napirendjét a megállapodást kötött szülők megismerték,aláírásukkal azt 
mindenben elfogadták.



A napirendben foglaltakat a szülők kötelesek szem előtt tartani,a gyermekek napközben 
elfoglaltságát az intézményben nem zavarhatják.

Szülő az intézményben a reggeli órákban a gyermekek érkezésekor,és hazamentelkor tartózkodhat.

Egyéb esetekben az óvoda látogatására az intézményvezető a napirend figyelembevételével saját 
elbírásáa alapján adhat engedélyt.

Az óvodai csoport napirendje szerint meghatározott időpontban és időtartamban a gyermekek a 
szabadban, friss levegőn kell, hogy tartózkodjanak. A levegőzés időtartamát az óvónő határozza 
meg a mindenkori időjárásnak megfelelően.

A napirendben foglaltak szerint a reggeli étkezés 08:30-09:00 óráig, az ebédelés ideje 11:30-12:00-
ig tart. Az ebéd utáni pihenés 12:30-14:30-ig tart.

Kérjük, intézményünket a nyitva tartás végéig szíveskedjenek elhagyni, hogy annak zárásáról 
gondoskodhassunk. Amennyiben a család nem tud a gyermek hazaviteléről 17:00 óráig 
gondoskodni , kérjük azt időben telefonon jelezze. Amennyiben ezt nem jelzi és a szülő nem érhető
el telefonon a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségével kell otthonába eljuttatni a 
gyermeket.

Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az intézményben.

A gyermekek biztonsága érdekében kérjük a szülőket, hogy a bejárati kaput mindig csukják be és 
annak biztonsági reteszét csak felnőtt kezelje.

A foglalkozásokról való hiányzás szabályai:

• Igazolt a hiányzás, ha a szülő egy nappal korábban bejelenti a  vezetőóvónőnek, hogy 
gyermekét nem viszi óvodába-családi elfoglaltság miatt.

• Amennyiben a szülő  hosszabb ideig (üdülés, külföldi tartózkodás stb.) nem kívánja az 
óvodát igénybe venni, azt írásban engedélyeztesse az intézmény vezetőjével.

• Ha az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt, az 
óvoda vezetője a jegyzőt köteles értesíteni. Az értesítést követően a Gyermekjóléti Szolgálat
az óvodával közösen feltárja a mulasztás okát és a kiváltó helyzet megszüntetésére tesz 
intézkedést.

3./Gyermeki jogok és kötelességek:

A gyermek joga, hogy…..

• az óvodában biztonságban és egészséges környezetben nevelkedhessen

•  óvodai életrendjét pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési - 
lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

• személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és számára fizikai és lelki
erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani

• személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda 
tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlat azonban nem korlátozhat másokat e jogainak 
érvényesítésében



• képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön

• rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön

• adottságainak megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön illetve az óvoda vagy a 
szülő közbenjárásával pedagógiai szakszolgálati segítségért forduljon

A gyermek kötelessége, hogy…..

• az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni

• a tankötelezettség kezdetéről

az óvoda vezetője

ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság

az óvoda vezetője vagy a szülő kéri, akkor a gyermek iskolaérettségéről az iskola érettségi 
vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét

• a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton

• elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá 
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha 
saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető állapot, tevékenységet vagy balesetet 
érzékel

• betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét

• megőrizze, megfelelően használja a játékokat, eszközöket

• óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit

• az óvoda valamennyi dolgozója és óvodai társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben 
tartsa

4./ Jutalmazás elvei és formái:

Óvodánkban a pozitív megerősítés az elsődleges.

• jutalmazás formája a bíztatás, dicséret

• jutalmazás személyes jellege a gyermek megsimogatása, megölelése

• jutalmazás legyen serkentő hatású, mindig erősítse a helyes cselekvést

• a jutalmazás továbbiakra sarkalljon, jelezze a követendő példát a többi gyermek számára

5./ Fegyelmezés elvei és formái:

A nem megfelelő viselkedés esetén alkalmazott nevelési elvek:

• következetesség



• fokozatosság

• rendszeresség

Formái:

• szóbeli figyelmeztetés

• határozott tiltás

• történtek megbeszélése és ezek összekapcsolása

6./ Beiskolázás rendje:

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.napjáig a hatodik életévét betölti 
tankötelessé válik.

• A gyermek fejlettségét figyelembe véve az óvoda az iskolai beíratáshoz szakvéleményt állít 
ki, mely a gyermek beiskolázásához szükséges.

• A tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője a nevelőtestület véleménye alapján dönt.

• Az óvoda vezetője és a szülő is kérheti az iskolaérettségi vizsgálatot a szakértői bizottságtól.

7./ Védő-,óvó rendelkezések:

• A gyermekek jogainak védelmét és optimális fejlődését az óvoda gyermekvédelmi felelőse 
segíti.

• A gyermekek egészségét védőnő ellenőrzi.

• Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, megfázott, gyógyszert 
szedő, még lábadozó gyermek behozása az óvodába a többi gyermek egészségének 
megőrzése érdekében nem lehetséges.

• Baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén az óvónő értesíti a szülőt.

• Az óvodában tilos a gyermeknek gyógyszert vagy gyógyhatású készítményt adni, kivétel 
életmentő gyógyszerek esetében (allergia, asztma).

A gyermeket csak a szülő(akivel az óvoda megállapodást kötött), gondviselő/felügyeleti jogot 
gyakorló szülő vagy a szülő írásbeli nyilatkozata alapján a megjelölt személynek adhatja ki az 
óvodapedagógus. Rendkívüli esetben a szülő írásban jelezheti az óvónőnek, hogy aznap ki jön a 
gyermekért.

A megállapodásban meg nem jelölt személyeknek a gyermek kiadására az óvodapedagógus nem 
jogosult.

Az intézmény egész területén, valamint 5 méteres körzeten belül tilos a dohányzás és a szeszesital 
fogyasztás!

Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvoda vezetője adhat engedélyt!

8./ Az ellátás költségtérítése:

Szülővel kötött Megállapodás szerint.



9./A szülői jogok és kötelességek képviselete:

A szülők jogait és kötelességeit az óvodában működő Szülői Közösség képviseli. A SZK tagja lehet 
bármely szülő akit a szülők megválasztanak. A SZK tájékoztatást kérhet és véleményezési jogkörrel 
bír minden olyan kérdésben, amely a gyermekek nagyobb csoportját érinti. Az óvodában a 
gyermekek nagyobb csoportja a mindenkori csoportszám 70%-a.

Az Óvoda Pedagógiai Programja, SZMSZ,és a Házirendje az óvoda irodájában megtekinthető, ezt az 
óvoda vezetőjétől elkérhetik.

A gyermekek adatainak védelmét az óvoda köteles biztosítani. A gyermekről csak szülője és 
hivatalos szervek kaphatnak felvilágosítást az óvodapedagógustól.

A szülő kötelessége biztosítani gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását.

A szülők és az óvodai dolgozók egymás közti kommunikációja modell a gyermek számára, ezért 
fontos az udvarias hangvétel, egymás köszöntése. Eredményes közös nevelésünk érdekében 
kölcsönös tisztelettel beszéljen az óvónő és a szülő egymással és egymásról.

10./ A kapcsolattartás együttműködés fórumai:

• szülői értekezletek

• közös rendezvények

• nyílt napok

• fogadóórák

• rövid, esetenkénti délutáni megbeszélések.

11./ Záró rendelkezések:

A Házirend megismerésének lehetőségét biztosítani kell a szülő számára a gyermek beíratásakor, 
illetve annak érdemi változása esetén.

A Házirend érvényessége visszavonásig tart.

Módosításának eljárásrendje: törvényi változás esetén, a nevelőtestület vagy a SZK 70%-nak 
egyetértése esetén történik

-Nevelőtestületi elfogadás ideje: 2015.09.01.

-A SZK véleményezési jogot gyakorolt: 2015.09.01.

Mosonmagyaróvár, 2015.09.01.


