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Kedves Szülők!
Az óvoda legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes körülmények között töltsék ovis éveiket.
A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak
megfelelő készségfejlesztést és az önfeledt játékot. Nevelőmunkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből jól kommunikáló, saját véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges, az iskolában jó esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki.
Az intézményben alkalmazott nevelés során törekszünk arra, hogy a gyermekek el tudják fogadni társaik egyéniségének különbözőségét, másságát, ki tudják fejezni magukat, de képesek legyenek alkalmazkodni is. Igyekszünk határozott, ugyanakkor megértő gyermekeket nevelni.
Kérjük, hogy törekvéseink sikere érdekében, otthon is ezeket az alapelveket erősítsék meg gyermekeikben.

Jogszabályi alapja:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról
 229/2012 (VIII. 28.) Korm. r. a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Kapcsolódó törvények:
 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről.

2

Művész úti Óvoda és Bölcsőde
1121 Budapest, Művész út 5-7

Házirend 2017.

Általános információ az óvodáról és bölcsődéről





















Neve:
Művész úti Óvoda és Bölcsőde
Székhelye:
1121. Budapest Művész út 5-7
Elérhetőségek:
o Telefon:
06 (1) 391-7127
o E-mail:
muvesz@omszinonprofitkft.hu
o Honlap:
http://muveszovi.omszi.hu/
Telephelye:
Pikler Emmi Bölcsőde
Címe:
1022 Budapest, II. Lóczy Lajos utca 3.
Elérhetősége:
o Telefon:
06 (30) 551-0303
o E-mail:
pikler@omszinonprofitkft.hu
o Honlap:
www.pikler.hu
Igazgató:
Lévai Csilla
Elérhetősége:
o Telefonszám: 06 (1) 391-7128
o E-mail:
muvesz.igazgato@omszinonprofitkft.hu
o Fogadó órája: előre egyeztetett időpontban
A Művész úti Óvoda és bölcsöde fenntartója: OMSZI Nonprofit Kft.
Fenntartó székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Elérhetősége:
o e-mail címe:
titkarsag@omszinonprofitkft.hu
o Levelezési Cím:
1364 Budapest, Pf.: 83
o Telefon:
06/1/799-4660 /Titkárság/
o Fax:
06/1/799-4663
Képviseletre jogosult:
Buszlai Krisztián ügyvezető igazgató
Az óvoda férőhelyeinek száma:
110 fő
o Óvodai csoportok száma:
5 csoport
A bölcsödei férőhely szám:
48 fő
o Bölcsödei csoportok száma: 4 csoport
Pikler Emmi Bölcsőde férőhely:
36 fő
o Pikler Emmi Bölcsőde csoportok száma: 3 csoport
Fejlesztést segítő szakemberek:
o Logopédus:
Dr. Nagy Györgyné
o Gyermekorvos: Dr. Ónodi Gábor
Fogadó órájuk: előre egyeztetett időpontban

Az óvoda működési köre: Körzethatárral nem rendelkezik, egész Magyarország területéről fogad
gyerekeket, de elsősorban a Minisztériumokban dolgozók gyerekei nevelését-oktatását- gondozását
vállalja fel. Az óvoda és bölcsőde felügyeleti szerve (szakmai, törvényességi): OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. A fenntartó törvényességi, hatósági, szakmai felügyeleti szerve:
Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztály
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I. Bevezető rész
Az óvoda házirendje – 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 alapján – meghatározza a házirend témakörébe tartozó szabályokat.

1. A házirend célja
A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa:
 a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját,
 a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket,
 az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét.

2. A házirend hatálya
2.1. A házirend személyi hatálya kiterjed:
 az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyre,
 az óvodai ellátásában részesülő gyermekre, illetve meghatározott esetekben a szülőre.
2.2. 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.
2.3. 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.
2.4. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok:
A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol.
A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá.
3. 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. A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni.
A házirend egy-egy példányát át kell adni az érintetteknek:




a szülői szervezet elnökének,
valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak,
a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor (rövidített változat)
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II. A HÁZIREND KÖTELEZŐ ELEMEI
1. Az óvodai beiratkozás és egyéb tudnivalók
 Az óvodahasználók körét és a térítési kötelezettséget a fenntartó által évente kiadott „Felvételi
Rend” tartalmazza, mely a beiratkozás idején az érdeklődők számára a faliújságon megtekinthető.
 A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével történik. Az intézmény vezetője tájékoztatást ad
az intézmény működési rendjéről, választ ad a szülői kérdésekre. Kitöltésre kerül a jelentkezési
lap, mely az adatokat, és a szülői vállalásokat rögzíti.
 A beiratkozás időpontjával igazodunk a XII. kerületben és az országosan kiírtakhoz.
 A gyermek felvétele, óvodába járása, a gyermek beíratásával válik érvényessé.
 Az óvodába járás feltétele – 3.életév betöltése
– érvényes egészséges állapotot igazoló orvosi igazolás
– a térítési díj (étkezési) díj befizetése
 A beiratkozáshoz szükséges
- jelentkezési lap,
- a gyermek személyazonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet igazoló igazolvány,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum,
- a gyermek TAJ kártyája
 Ha a szülő szeptember 5 - ig nem jelentkezik az óvodába a felvételi igény törölhető.
 A támogatási hozzájárulás összegét a „Felvételi Rend” határozza meg, a szülővel „Megállapodás”
készül, az éves támogatási hozzájárulás fizetésével kapcsolatosan.
 A gyerekek csoportba történő beosztása az intézmény vezetőjének döntési jogkörébe tartozik.


A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (CXC. tv. 8. § 2. bek.).

 Az a gyermek, aki augusztus 31-ig betölti 6. életévét, tanköteles. Az óvodavezető adhat engedélyt
további egy évre az óvodai neveléshez. Amennyiben a szülő és az óvoda nem tud megegyezni, a
szakértői bizottság döntése alapján történik a gyermek további nevelése.
 Ha a tanköteles gyermek betölti a 6. életévét, az óvoda vezetője dönt:
- iskolába menjen, vagy
- még egy évig óvodában maradjon a gyermek.
Felvétel, elutasítás rendje
 A felvételt és az elutasítást az óvoda vezetője állapítja meg.
 A felvételről és elutasításról a szülő, gondozó határozatot kap, elutasítás, átirányítás esetén
fellebbezési jogával élhet.
Az óvodai jogviszony megszűnik:
 a gyermeket másik óvodába íratta a szülő;
 A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából való kimaradására;
 A gyermeket felvették az iskolába - a nevelési év utolsó napján;
 Amennyiben szakértői bizottság javaslatára speciális intézménybe helyezik át a gyermeket.
Óvodaköteles gyermek esetén a megfelelő nyomtatvány kitöltésével kell igazolni az új óvoda nevét és
címét, ahová a gyermeket felvették.
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2. Nevelési év rendje
A nevelési év minden év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart:
- Szeptember 1-től május 31-ig szorgalmi idő
- Június 1-től augusztus 31-ig nyári óvodai élet, nyári szünet
 Az óvoda nyári időszakban 4 hétig tart zárva, a nyári zárás időpontját a fenntartó határozza meg. A
szülőket minden év február 15-ig a faliújságon tájékoztatjuk ennek időpontjáról. A nyári időszak
alatt – a befizetett létszámtól függően – összevont csoporttal működünk.
 A nevelőtestület egy tanévben 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot tarthat. melyről 7
munkanappal előbb írásban értesítjük a szülőket.

3. Az óvoda nyitvatartási rendje, ügyintézés időpontja
 Az óvoda év közben öt napos munkarendben üzemel, hétfőtől - péntekig
 Napi nyitva tartás: 7.00 – 17.30-ig
 Busszal érkező gyerekek fogadása reggel: 7.30 - 7.45- ig.
 Visszaérkezés busszal: 17.00 - kor, gyermekek átadása 17.00 – 17.30 között
(az óvodából a busz 16.30 – kor indul, pénteken 15.00 órakor)
 A gyermek beérkezését nem korlátozzuk, a napirend és a gyermek érdekében javasoljuk szülő a
gyermekét 9.30-ig hozza be, igény szerint viheti el.
 Kötelező csendes pihenő 13.30 – 15.00 h-ig. A szülő a gyermekét a többi gyermek zavarása nélkül
viheti el ez idő alatt.
 Buszos szolgáltatás csak óvodába járó gyermekek részére biztosított
 Az intézményből a gyermekeket délután 17.30-ig el kell vinni, ezt követően az intézmény ügyeletet
nem vállal. Az elkéső szülő megszegi a házirendet.
 a gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott nagykorú (18 évet betöltött) személy viheti el
 Elvált szülők esetében a bírósági végzésnek megfelelően járunk el.
 a gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba kell átadni az óvodai dolgozóknak, akik
átveszik a gyermek felügyeletét,
 az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján)
az óvodavezető adhat engedélyt,
 az óvodában a gyermekek szülei a hivatalos ügyeiket (beleértve az információ, tájékoztatást, kérést,
valamint a gazdasági jellegű ügyeiket) a következő időpontban intézhetik:
- előzetes egyeztetés alapján az intézmény vezetőjénél,
- az óvodapedagógusoknál fogadóórán illetve időpont kéréssel a nevelési idő zavarása nélkül
 A szülők, az óvónők kapcsolattartásában a balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy a napi
kapcsolatban mindkét fél a rövid információra törekedjen, hogy a beszélgetés ne vonhassa el az
óvónő figyelmét a gyerekcsoport felügyeletéről
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 Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban és a játszóudvaron - az óvodai élet zavartalansága érdekében – kérjük, ne tartózkodjanak. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére
szükség van, hogy a rábízott gyerekeket maradéktalanul elláthassa. Az óvónőket indokolatlanul ne
vonjuk el a gyerekekkel való közös tevékenységektől.
 Amíg a gyerekek az intézményben tartózkodnak, a bejárati ajtót zárva kell tartani. Nyitása elektronikusan csak felnőtt közreműködésével történhet, kérjük mindig győződjenek meg az ajtó biztonságos záródásáról.

4. Az óvoda napi rendje






Az óvoda napirendje az egészséges életmód támogatása, egészségfejlesztés, szempontjai szerint kerül kialakításra, melyre vonatkozó szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező.
A kialakításnál figyelembe vettük hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása
nélkül behozhassák, illetve hazavihessék.
Az óvoda napirendje a hét napjain hetente ismétlődőek, melyet a csoportnapló tartalmaz.
A nevelési év első szülői értekezletén a szülők tájékoztatást kapnak

5. A tevékenységek rendje
 A szülő köteles biztosítani, hogy a gyermeke az óvodapedagógus által, napi rendszerességgel szervezett óvodai foglalkozáson részt vegyen.
 Az aktív nevelési idő: 8.30 órától 15 óráig tart.
 Hetente ismétlődő közös tevékenységek:


KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEK
Mozgásfejlesztés, mozgásos játékok tornaszobában, vagy udvaron
Mindennapi testnevelés



20 - 40 perc
20 - 25 perc

KÖTETLEN TEVÉKENYSÉGEK
Játékba integrált fejlesztés

20 - 40 perc

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

20 - 40 perc

Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatok

20 - 40 perc

Mese-vers, Dramatikus játék, Anyanyelvi nevelés

20 - 40 perc

Ének – zene, Énekes játékok, Gyermektánc

20 - 40 perc
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 A szülőnek lehetősége van, hogy az aktív nevelési időn kívül, kezdeményezze különböző alternatív
programok szervezését. A gyermek joga, hogy ezeken a nem kötelező programokon részt vegyen.
 A nem kötelező programok formái:
- úszás, táncoktatás, sakkoktatás, nyelvoktatás, sport tevékenységek
 A szülőnek a foglalkozások, programok kezdeményezését írásban kell benyújtania az óvodavezető
számára. Az alternatív programokra vonatkozó javaslatot az óvoda faliújságon közzé teszi, arról a
szülőt is tájékoztatja. Ezek térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit, a fizetendő díjakról való
tájékoztatást a jelentkezések előtt meg kell adni.
 Nem rendszeres elfoglaltságok: az óvodai rendezvények, (ünnepségek, múzeum, színház, mozi látogatás,óvodán kívüli séta, kirándulások) Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő programok
(pl.: színház, mozi, múzeum stb. látogatás) igénybe vételéért részvételi díjat kell fizetni. A programokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a gyermek szülője számára meg kell
adni.(A részvételi díjas foglalkozáson, programon való részvétel a gyermek számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is kötelezve legyen.)

6. Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához
tartozó területek használatának rendje
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet:
 Az óvodában biztosítva van a gyermek folyamatos felügyelete
 Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy.
 Az óvoda biztosítja a gyermekeknek azt a jogát, hogy az óvodában rendelkezésre álló eszközöket,
óvodai létesítményeket az óvoda nyitvatartási idejében, az óvoda napirendjének megfelelően
igénybe vegye.
 A gyermek az óvoda helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit csak felügyelet mellett használhatja, szülők, kísérők, gyermekek, testvérek nem használhatják.
 Az óvodapedagógusok csak az itt maradó gyermekek testi épségéért vállalnak felelősséget. Kérjük
az udvarról és az öltözőből a lehető legrövidebb időn belül elindulni.
 A tálaló konyhát, és az óvoda egyéb kiszolgáló helyiségeit csak az érvényes egészségügyi könyvvel
rendelkező óvodai dolgozók használhatják.
 Az óvoda területén az Egészségügyi-, és Élelmezésügyi szabályok betarthatósága végett kérjük
mellőzni a gyermek egyéni etetését, nassoltatását. Ez a többi gyerek előtt sem etikus, valamint az
óvoda tisztántartását is zavarja. Az öltözőben étkezni TILOS!
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 A gyermek születésnapjára, az óvodai ünnepségekre csak olyan édességet, élelmiszert lehet behozni, mely a forgalmazásához szükséges engedéllyel rendelkezik.
 A SÓ SZOBA kialakításával a fertőzéses megbetegedések megelőzésére törekszünk, csak óvodapedagógus felügyeletével használható.
 Óvják és becsültessék meg gyermekükkel az óvoda tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat,
ügyeljenek a tisztaságra, a csoportszobákban utcai cipővel ne tartózkodjanak.
 Az óvodapedagógussal egyeztetve az óvodába be lehet hozni olyan tárgyat, amelyhez a gyermek
ragaszkodik, az otthonra emlékezteti. (Pl.: Kispárna, pokróc, alvó játék stb.)
 Nem szabad olyan tárgyat az óvodába hozni, amely veszélyezteti a gyermekek épségét, a higiéniát,
egészségkárosító, és az óvoda nevelési elveivel ellentétes.
 Az ékszerek használata az óvodában balesetvédelmi okokból nem javasolt, a szülő saját felelősségére viselheti a gyermek, annak elvesztése, megrongálódása esetén az intézmény felelősséget nem
vállal.

7. Gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:
a) A szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi óvodába
b) A szülő írásbeli kérelmére az óvodavezetőtől engedélyt kap a távolmaradásra
Ha a gyermek beteg volt, s ezt az alábbiak szerint igazolja:
A betegség miatti mulasztás igazolására orvosi igazolás szükséges. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatti tény teljes időtartamát, valamint, hogy a gyermek ismét
egészséges, és látogathatja az intézményt. Az igazolás papír alapon fogadható el.
Az engedélyezés helyi rendje a következő: hivatalos kikérőt kell benyújtani, melyet:
 a csoportos óvónő (ha a kikérés 1-3 napig terjed), illetve
 az óvodavezető (ha a kikérés 3 napon túl terjed) hagy jóvá.
a döntésről gyermek szülőjét írásban tájékoztatni kell.
Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot, és a jegyzőt. A gyermek egyéb ok miatti hiányzása esetén a szülő egészségügyi nyilatkozatot
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8. Fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos szabályok
8.1. A térítési (étkezési) díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
A térítési (étkezési) díjak tárgy nevelési évre a felvételi rend szerint kerülnek megállapításra, melyet
minden év március végéig nyilvánosságra kell hozni. A térítési (étkezési) díjat a tárgyhóra előre kell
megfizetni, a túlfizetés összege a következő havi térítési díj összegéből levonásra kerül. A térítési(étkezési) díj visszafizetése készpénzben az intézményi jogviszony megszűnését követően történik,
az érintett írásbeli értesítését követően.
A térítési (étkezési) díj fizetési módja: - átutalás
- kp-es befizetés
A térítési (étkezési) díj befizetésének határideje:
- Átutalásnál: a hónap elején kiadott számlát követő 8 nap
- Készpénzzel: minden hó 15.-ig bezárólagosan
A befizetés bonyolítási módja:
a.) átutalás esetén az átutalási megbízásokat az intézmény arra kijelölt dolgozója átadja a szülőnek,
az átvevő, átadás-átvétel aláírásával igazolja
b.) kp-es befizetés esetén, befizetési számlát az óvodatitkárnál lehet átvenni
(pénztári órákban 8.00-17.00)
A támogatási hozzájárulás fizetésének elmaradása esetén a szülő írásos felszólítást kap, három
eredménytelen felszólítás esetén a gyermek jogviszonya megszüntethető
 Az étkezés lemondása a következő módon érvényesíthető: az étkezés lemondása a távolmaradást
megelőző napon 11.00 h–ig történhet telefonon, email-ben vagy személyesen, kizárólag az óvodatitkárnál – óvodapedagógusok nem fogadnak el ebédlemondást! Betegség esetén nem automatikus
az ebéd lemondása, akkor is kérnie kell a szülőnek, ha betegen adjuk ki számára a gyermeket.
 Étkezési díj jóváírása illetve visszatérítése a szülő által lemondott étkezési napoknak megfelelően
történik a következő befizetésnél.
 A be nem jelentett hiányzás elszámolása, utólag nem korrigálható, a szülő az étkezési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
 A hiányzást követően az első beérkezési napot be kell jelenteni, hogy az étkezést biztosítani tudjuk.
 Amennyiben a befizetés a számlán megadott határidőig nem történik meg, nem áll módunkban az
étkezést a gyermek számára megrendelni.
 A gyermek, napi étkeztetése: reggeli-uzsonna elkészítése az intézmény saját melegítő konyháján
történik. Az ebédet beszállítással biztosítjuk, a melegítőkonyha tálalásával történik. A napi gyümölcs és zöldségfogyasztás szintén helyben feldolgozással kerül a gyermekek asztalára.
 A szülők a heti étrendet folyamatosan figyelemmel kísérhetik a folyosón elhelyezett táblán.
 A reggelit 8.00-9.00 h –ig adunk a gyerekeknek. Az étkezési idő után érkező gyerekeket kérjük,
hogy reggeliztessék meg otthon, mert azt az egyéb megkezdett tevékenységek miatt már nem tudjuk megoldani.
 Az ebéd időpontja csoportonként eltérő 12.00-12.30 h között, melyet a napirend rögzít.
 Uzsonnát a csendes pihenő után kapnak a gyerekek.
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8.2. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei
1. szociális támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, akinek a szülője ez iránt írásbeli kérelemmel fordul a lakhelye szerinti illetékes önkormányzathoz.
2. A szociális támogatás iránti kérelem a nevelési év bármely időpontjában benyújtható.
3. Étkezési támogatásnál szülői nyilatkozat ellenében a nagycsaládosok, alacsony keresettel rendelkezők, vagy ha tartós beteg van a családban, igazolással ellenében kedvezményt kapnak.

9. A gyermekekre vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok
 A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete ingyenes.
 A védőnő szükség esetén az óvodába járó gyermekek rendelkezésére áll. Tanácsot ad, elvégzi az
iskolaérettséghez kapcsolódó egészségügyi vizsgálatokat. Rendszeresen tisztasági szűrést végez.
 Az intézmény gondoskodik a rábízott gyermekek felügyeletéről, a nevelés egészséges, biztonságos
feltételeinek megteremtéséről, a gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről
 Beteg gyermek az óvodát nem látogathatja!
 Az óvodában dolgozók gyógyszert nem adhatnak be a gyermekeknek! Gyógyszert szülő nem adhat át gyermeke gyógykezelésére, csak abban az esetben, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel (aszthma, cukorbetegség, allergia,stb), és erről tájékoztatni kell az óvodavezetőt és a
csoportos óvónőt.
 Gyógyszerkészítményeket vagy az egészségre káros egyéb eszközöket, szereket az öltöző szekrényekben hagyni TILOS!
 Ha a gyermek az óvodában betegszik meg, a szülőket azonnal értesítjük. Ilyen esetben, elengedhetetlen a beteg gyermek sürgős elszállítása az óvodából, a többi gyermek egészségvédelme érdekében, illetve csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába.
 Az óvodapedagógus a betegség gyanúja esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. (indokolt
esetben elkülöníti a beteg gyereket a többi gyerektől úgy, hogy a gyermek felügyelete biztosított legyen, értesíti a szülőt)
 Fertőző megbetegedést azonnal jelenteni kell az óvoda vezetőjének, illetve az óvodapedagógusnak.
 Az óvodapedagógusok a gyermekek életkorának megfelelő módon tanítják, segítik a gyerekeket, a
saját és mások testi épségének megóvásával, a balesetek megelőzésével összefüggő szabályok elsajátítására, betartására. A balesetvédelmi szabályairól a szülőket, a szeptemberi szülői értekezleten
tájékoztatjuk.
 Baleset esetén azonnal értesítjük a szülőt. Amennyiben azonnali ellátást igényel a gyermek, a
szülővel telefonon történt megbeszélés alapján szakorvoshoz visszük (orvosi ügyelet, korház).
 A szülő írásbeli nyilatkozat ellenében saját orvosához viheti a gyermeket ellátásra.
 A baleset körülményeit az óvoda kivizsgálja és arról a szülőt értesíti. (Baleset esetén 5 példányos
jegyzőkönyvet készítünk, melyet a jogszabályban előírt szerveknek továbbítunk).
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 Egyszerűbb sérüléseknél ellátjuk a gyermekeket, erről a gyermek átadásakor a szülőt tájékoztatjuk
 Rendkívüli esemény, bombariadó esetén az óvodavezetőt azonnal tájékoztatni kell. Amennyiben
nem érhető el, az SZMSZ - ben meghatározott helyettesítési rend alapján az arra kijelölt személy az
illetékes.
 A gyermekvédelemről szóló törvény a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szól. A törvény a gyermek védelmére irányuló lehetőségeket foglalja magába. (Pl. pénzbeli juttatás, személyes
gondoskodás keretébe tartozó alapellátások, szakellátások valamint hatósági intézkedések).
 A gyermekvédelmi törvény a megelőzés fontosságát hangsúlyozza a pedagógusok és a szakemberek számára. A gyermekvédelemmel kapcsolatban a pedagógus kötelessége, hogy tiszteletben tartsa
a gyermek személyiségét, a család világnézeti és vallási elgondolásait és értékrendjét.
 Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a nevelőtestület egy tagja látja el, aki
az intézményvezető megbízásával dolgozik. Szervezi, irányítja, és személyes részvétellel elősegíti e
szempontok érvényesülését, a védőnővel, az óvodavezetővel és a Pedagógiai Szakszolgálattal, valamint az intézmény nevelőtestületével együttműködve. Továbbá ellátja a tehetséggondozással,
beilleszkedési-, magatartási zavarok korrekciójával kapcsolatos feladatokat. Felderíti a gyermekeket veszélyeztető okokat, és törekszik a káros hatások megelőzésére és ellensúlyozására.
Szükség esetén a gyerekek érdekében intézkedéseket kezdeményez. Az óvodai bejáráshoz, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok
bevitelét korlátozzuk, amennyiben az egészségre káros, balesetveszélyes. A bekövetkezett károkért
nem vállalunk felelősséget.
 Az óvoda épületében, játszóudvarán, valamint az intézmény előtt 5 méteres körzetben TILOS a
DOHÁNYZÁS!

10. Gyermekek fejlődésének nyomon követése
 A Pedagógiai Program meghatározza az iskolába lépéshez szükséges érettség kritériumait, az
ezzel kapcsolatos dokumentumok, a személyiséglap vezetését. Tartalmazza a beszoktatás tapasztalatait is. A szülők számára a személyiség lap nyitott dokumentum, melyről évente kétszer fogadóóra keretében tájékozódhat, majd aláírásával dokumentálja. Fogadóórát az óvodapedagógusok
igény szerint tartanak, előzetes bejelentkezés alapján.
 A szülő kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, s ehhez megadjon minden tőle
elvárható segítséget, és rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.
 A szülő hozzájárulhat a gyermek személyiséglapjának továbbításához, amennyiben a gyermek valamelyik kerületi iskolába nyert felvételt.
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11. Egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek ellátása
 A logopédiai ellátás ingyenes szolgáltatás. Az utazó logopédus megadott órarend szerint foglalkozik a gyermekekkel az óvodában. A logopédus vizsgálati eredményeit az általa tartott fogadóórákon
tekinthetik meg. A szülők kérhetnek szakmai véleményt.
 A XII. kerületi, hegyvidéki családok gyermeknevelési, családterápiás és iskolaérettségi problémák
esetén ingyenesen vehetik igénybe a Budapest Főváros Pedagógiai Szakszolgálat, XII. kerületi tagintézményeit.
 A magatartási-, beilleszkedési-, tanulási zavarok leküzdésében utazó fejlesztőpedagógus vagy
gyógypedagógus segít.
 Tehetséges gyermekek differenciált foglalkoztatása.
 A szülők megfelelő tájékoztatást kapnak a szakemberektől gyermekük állapotáról.

12. A gyermekek véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának
rendje és formái
12.1. A gyermek véleménynyilvánításának rendje, formája
a). A gyermek joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson:
 az intézmény működésével és a gyermekkel kapcsolatos minden kérdésről,
 az őt nevelő pedagógus munkájáról, az óvoda működéséről.
A gyermek helyett a szülő a véleménynyilvánítási jogokat:
 a szülői értekezleten, fogadóórán, egyéni időpontot kérve teheti meg
 az óvoda vezetői vonatkozásában fogadóórája idejében,
 írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja
b). A véleménynyilvánítás formái különösen:
 személyes megbeszélés,
 gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés,
 írásos megkeresés, véleménynyilvánítás.
c). A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy biztosítsák a szülők véleménynyilvánítási
szabadságát.
d). A véleménynyilvánítás gyakorlása során a szülő nem sértheti
 az óvoda alkalmazottjainak, a többi gyermeknek, és a gyermekek szüleinek
a személyiségi jogait, emberi méltóságát.
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12.2) A gyermekek és a szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formái
1. A gyermek, s így a szülő joga, hogy hozzájusson a gyermek jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét, illetve a fejlődését érintő kérdésekről.
2. A szülő joga, hogy információt kapjon:
 az óvoda működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről,
 az óvodai pedagógiai programról, és a helyi nevelési tervről,
 gyermeke fejlődésével kapcsolatos kérdésekről,
 évente tájékoztatást kapjon az éves intézményi önértékelésről.
3. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a gyermekek szülei ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit.
A tájékoztatás formái:

- szóbeli tájékoztatás,
- írásbeli tájékoztatás.

A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet: - közösen, vagy - egyénileg
A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat:
- az intézményvezető,
- a nevelőtestület,
- az óvodapedagógus,
- az oktató-nevelő munkát végző további pedagógus.
Az intézményi önértékelési rendszerről áltatlános tájékozttaást kapjon.
- az intézményvezetőtől, önértékelési csoport vezetőtől.
4. A tájékoztatás rendje a következő:
- az óvoda nyilvános dokumentumai:
- az SZMSZ, - Házirend, - a pedagógiai program, - az intézményi önértékelés, mindenki
számára elérhető helyen elhelyezésre kerülnek.
- a házirend a faliújságon folyamatosan megtekinthető, illetve annak egy rövidített példányát a
gyermeknek, illetve a szülőnek át kell adni.
5. Az óvoda köteles a 4. pontban meghatározott dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is adni a dokumentumok elfogadása, valamint módosítása esetén.
6. A szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét.
Az igényt - annak jellegétől függően - az óvoda foglalkoztatottja a dokumentumokba való betekintési
lehetőség biztosításával, illetve szóbeli tájékoztatás nyújtásával elégíti ki, előzetesen egyeztetve az
óvoda vezetőjével.
7. Az óvoda zárva tartására vonatkozó tájékoztatás megtörténik a szülői értekezleteken, valamint a tájékoztatás óvoda faliújságra történő kifüggesztésével.
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13. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái
1. A gyermekek jutalmazásának elvei:
Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható.
Kiemelt szempontok:
 magatartás, egyéni-közösségen belüli megnyilvánulás
 kiemelkedő teljesítmény.(sport teljesítmény, rajz verseny egyéb)
A magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes, példamutató közösségi magatartás. A
gyermeki tevékenység közben végzett pozitív megnyilvánulás, magatartási forma.
A jutalmazás történhet:
 egyénileg, gyermekenként, illetve
 csoportosan, adott közösség számára.
2. A gyermekek jutalmazásának formái
- szóbeli dicsére (gyermeki közösség előtt, nyilvánosan történik)
- írásbeli dicséret (oklevél átadással történik)
A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt.
A jutalmazások fokozatai:

óvónői szóbeli dicséret, írásbeli dicséret,

óvodavezetői szóbeli dicséret, írásbeli dicséret.
Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható.
A jutalmazás formái:

egyén esetében: tárgyjutalom,

közösség esetében: tárgyjutalom, ill. jutalomkirándulás, egyéb kulturális, sport
stb. tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény (pl. belépőjegy juttatás stb.)

III. JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK
1. A gyermeknek joga és kötelességei
a) A gyermeknek joga, hogy
 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, képességeit figyelembe véve – a jogszabályban meghatározott jogát szabadon érvényesítve
 a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
 nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön,
 egyházi köznevelési intézményben vagy magán köznevelési intézményben vegye igénybe az óvodai, ellátást.
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b) A gyermeki kötelezettségek szabályozása
 A gyermek kötelezettsége, hogy részt vegyen az óvodai tevékenységeken.
 életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott
eszközöknek a rendben tartásában.
 az óvoda vezetői, óvoda pedagógusai, alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa.
 Hogy megtartsa az óvoda helyiségeinek és az óvodához tartozó területek (udvar) használati rendjét
 Megőrizze, az előírásnak megfelelően kezelje, az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az
óvoda eszközeit

2. Szülői szervezet működése
 Az intézmény működését, munkáját segítő érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal
rendelkező szülői szervezetet hozhatnak létre. A Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki
jogok érvényesülését.
 A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

3. A szülők jogai és kötelességei
 Az óvodavezető a felvett gyermekek szüleinek tájékoztató értekezletet tart, ahol ismerteti az intézmény Pedagógiai Programját, Házirendjét, és a Szervezeti Működési Szabályzatát. Minden szülő
kézhez kapja az óvoda Házirendjét, és aláírásukkal igazolják ennek tudomásulvételét.
 A gyermekek és a szülők lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződését tiszteletben tartjuk,
nem érheti őket hátrány meggyőződésük miatt. Az intézmény nevelési programja, működése, tevékenysége, és irányítása vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglalhat állást, vallási és
világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia.

a) A szülő joga:
 a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend, és az IMIP megismerése, hogy gyermeke fejlődéséről,
magatartásáról érdemi tájékoztatást, a neveléshez tanácsokat, segítséget kapjon, a vezető hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon,
 a fogadóórákon személyre szóló felvilágosítást kapjon gyermeke fejlődéséről,
 Az óvoda által meghirdetett nyilvános ünnepségeken, rendezvényeken, nyílt napokon részt vegyen,
 a szabad véleménynyilvánítás, melyet az óvodavezető fogadóóráján személyesen is megtehet, illetve a kérdőíveken és ötletládába név nélkül is eljuttathatja az óvoda vezetőjéhez
 óvodapedagógusokkal a folyamatos kapcsolattartás.
 A törvényben, illetve külön jogszabályban meghatározott ráruházott egyetértési- és véleményezési
jogot gyakoroljon,
 A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét,
16

Művész úti Óvoda és Bölcsőde
1121 Budapest, Művész út 5-7

Házirend 2017.

b) A szülő kötelessége:
 Tartsa tiszteletben az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait,
 Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi neveléséről,
 Biztosítsa gyermeke számára az óvodai nevelésben való részvételt,
 Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,
 Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,
 Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal,
 Elősegítse gyermekének közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását segítse és vegyen részt a „szülős„ beszoktatáson”,
 A tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten tájékozódjon a gyermeke pedagógusaitól.
 Gyermekével megjelenjen a Szakszolgálat nevelési tanácsadásán, biztosítsa gyermekének az
iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételt, ha a gyermekkel
foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy a fentiekben meghatározott kötelezettségének eleget tegyen.
 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási
napon legalább 6 órát az óvodában kell tartózkodnia.

4. Az óvodai jogviszonyból származó gyermeki jogok és kötelezettségek
teljesítéséhez nem szükséges dolgokra vonatkozó szabályok
1. Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok bevitelére vonatkozó szabályok:
 kérjük, az óvodába bevitt dolgok körét az óvónőnek bejelenteni
 játékot az óvónők által megbeszélt játszónapon lehet bevinni
 ékszert, csak szülői felelősségre viselhet a gyermek, kérjük az ékszerek mellőzését.
A gyerekek által viselt ékszerek értékéért annak elvesztése, megrongálódása esetén az intézmény felelősséget nem vállal. Nem vihetők az óvodába olyan eszközök, melyekkel a gyermekek saját, egymás,
valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, illetve balesetet okozhatnak.
2. A gyerekek ruházata - ünnepi öltözet
A csoportszobában a gyermek viseljen olyan ruhát, amiben jól mozog, nem akadályozza a játékban, és
könnyedén boldogul a napközbeni öltözködéssel. Cipője, legyen kényelmes, fogja a lábát, papucs viselése tilos. Az udvaron olyan ruhát viseljen, amit összepiszkolhat, nem gátolja a mozgás semmilyen
formájában.
Óvodai ünnepeinkről, annak idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről időben tájékoztatást adunk. Az óvodában, valamint az óvodán kívül megtartott ünnepségeken, rendezvényeken
a gyermek - az előzetes tájékoztatás alapján - köteles ünnepi öltözetben megjelenni.
Az ünnepi öltözet: óvónői kérés alapján alkalomhoz illő „szép” ruha /óvodai ünnepségek, színház, /
Az udvari és benti ruhák cseréjéről, tisztításáról a szülők gondoskodnak.
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IV. KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI A SZÜLŐKKEL
 Szülői értekezleteken
 Szülők képviselőjének részvétele a nevelési értekezleten
 Egyéni beszélgetések a pedagógusokkal
 Szülői Szervezet értekezletein
 A honlapon, email-ben
 Tájékoztatás programokról, információkról köremail-ben
 Nyilvános ünnepélyeken, programokon
 Faliújságon, kiírásokon
 Fogadóórákon
A szülők, az óvodapedagógusok kapcsolattartásában, fontos, hogy a napi kapcsolatban mindkét
fél a rövid információátadásra törekedjen, hogy a beszélgetés ne vonhassa el az óvodapedagógus
figyelmét a gyermekcsoportban végzett tevékenységektől, a gyermek felügyeletéről.

V. FONTOS TUDNIVALÓK
1. Alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén tilos!
2. Dohányozni az intézmény egész területén TILOS!
3. Az intézmény területén kereskedelmi, ügynök tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda
által szervezett rendezvények alkalmával.
4. Az óvodai csoportszobákban mobiltelefon használata a gyerekcsoport tevékenysége, felügyelete közben tilos.
5.

Kérjük a szülőket, mellőzzék a mobiltelefon használatát a gyermeköltözőben is.

6. Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az intézmény vezetője adhat engedélyt.
7. Beteg, lázas, kiütéses gyermek az intézményt nem látogathatja.
8. Az óvoda udvarán gyermek csak óvónői felügyelet mellett tartózkodhat.
Megszűntethető az óvodai elhelyezés
 ha a beiratkozást követő szeptember 05.-ig a szülő az óvodába nem jelentkezik.
 ha a Felvételi Rendben meghatározott feltételeket a szülő nem vállalja,
 vagy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget
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