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ÓVODAI HÁZIREND 
 

Az Intézmény adatai 

 

Neve: Bethlen Gábor Gimnázium, Általános és Szakképző 

Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 

OM 

azonosító:  

200232  

Székhelye:  4400 Nyíregyháza, Gomba u. 7. 

Telephelye: 4400 Nyíregyháza, Nyíregyházi u. 2/d. 

Fenntartó:  Hit Gyülekezete 1103 Budapest, Gyömrői u. 69.  

Felügyeleti 

szerve:  

Az intézmény szakmai felügyeletét a fenntartó, a Hit 

Gyülekezete,  

a fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati 

Hivatal Megyei Főjegyzője látja el. 

 
Az óvodai nevelés nyelve MAGYAR. 

 

Bevezetés 

 

A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, 

valamint az óvoda munkarendjét. 

A benne megfogalmazott szabályok megteremtik az óvodai együttműködés alapjait, 

biztosítják mindenki számára a nyugodt nevelő munka,  jó óvodai légkör feltételeit. 

Hatálya kiterjed intézményünk pedagógusaira, technikai dolgozóira, az óvodába járó 

gyermekekre, szülőkre és minden olyan személyre, aki az épületet használja; kötelező 

betartani az óvoda épületében, udvarán, továbbá az óvoda épületén kívül tartott 

rendezvényeken. Betartása és betartatása minden, az intézményünkbe járó gyermek és 

dolgozó joga és kötelessége!  

A házirend elsősorban a gyermekekre tartalmaz magatartási szabályokat, de a gyermekekre 

vonatkozó házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más intézményi dolgozóknak is 

alkalmazni kell. A Házirendnek a kereteit a következő jogszabályok szabják meg: 

 

 a Közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény; 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló - többször módosított 8/2000. (V. 24.) 

OM rendelet; 

 továbbá az intézmény óvodai Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései. 

 

A Házirendet az intézmény igazgatója készíti, és a nevelőtestület fogadja el. A fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. 
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A házirend felülvizsgálatára szükség esetén, de évente legalább egyszer kerül sor. 

 

A Házirendet minden szülőnek  (elektronikusan vagy kinyomtatva) a rendelkezésére 

bocsátjuk, az együttműködési Megállapodás aláírásával a szülő a Házirenddel való 

egyetértését is kinyilvánítja. 

 
 

 

AZ ÓVODA   

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik. 

 Az óvodába a gyermek hároméves korától vehető fel. A gyerekek nevelése során betartjuk 

a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényi rendelkezéseket 

 A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti a nevelési év kezdődő 

napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 

 Az óvodai foglalkozásokat úgy szervezzük, hogy eleget tudjunk tenni az óvodai neveléssel, 

a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak. A gyerekek nevelése a Helyi 

Óvodai Nevelési Program alapján történik. Ez a program a szülők részére megismerhető, 

tanulmányozható: a nevelői szobában.  

 A megvalósítás folyamatáról, eredményeiről az óvodapedagógusoktól folyamatos 

tájékoztatást kapnak. Javaslataikat az óvodavezetőnek adhatják be.  

 Óvodai nevelésünk integrált, - vállalja 

 a sajátos nevelést igénylő gyerekek nevelése mellett.  

 a nemzeti - etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek nevelését is.  

 

 

 

AZ ÓVODAI NEVELÉS SZAKASZA 

 Az óvodai nevelés szakasza a gyermek hároméves korában kezdődik és addig az időpontig 

tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.  

 A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez fejlettséget, abban a naptári évben, amelyben a 

hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.  

  

Tanköteles gyermek óvodába járásának szabályai: 

 

A Magyar Köztársaságban 5 éves kortól minden gyermek tanköteles, és legalább napi 4 órát 

köteles óvodában tartózkodni. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, 

legkorábban abban a naptári évben, amelyben május 31-ig a hatodik, legkésőbb abban, 

amelyben – kizárólag augusztus 31 és december 31 között született gyermek esetén -  a 

nyolcadik életévét betölti, köteles általános iskolai tanulmányait megkezdeni (megkezdi  a 

tankötelezettség teljesítését). A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség 

teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.  

A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. 

utáni időpontban született. Ez esetben azonban szükséges a nevelési tanácsadó, vagy a 

szakértői és rehabilitációs bizottság vizsgálata, akik javasolhatják a gyermek további óvodai 

nevelését. E szakértői vizsgálat a szülő kérésére az óvoda nevelőtestületének egyeztetése 

alapján lehetséges.   

 

A tankötelezettség kezdetéről  
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- az óvoda véleménye alapján, vagy  

- az óvoda kezdeményezésére a nevelési tanácsadó véleménye alapján,  

- sajátos nevelési igényű gyermek esetén tanulási képességet vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottság véleménye alapján  

az iskola igazgatója dönt. 

 

 

 

 

A GYERMEK ÓVODAI FELVÉTELE 

Az óvodai beíratás minden év áprilisának utolsó hetében van. 

Az óvodai felvétel elbírálása július hónap utolsó hetéig megtörténik. A beíratásnál azon 

gyermekek felvételét is kérni kell a szülőnek, akik a nevelési évben kezdik meg az óvodai 

nevelés időszakát. / a nevelési év során töltik be a  3. életévüket./ 

 

Az óvodai felvételről, átvételről az Intézmény igazgatója dönt.  

 

A gyermek óvodai nevelése megszűnik 

 ha egy másik óvoda átvette, 

 ha a gyermek elkezdte iskolai tanulmányait, ill. 

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

nyolcadik életévét betölti.  

 

A gyermek óvodai nevelése megszüntethető 

 igazolatlan hiányzás esetén /10 nap után, ha a szülő az óvoda írásos felszólítására sem 

reagál/ 

 étkezési térítési díjfizetés elmulasztása esetén, 

  a szülő írásos- a gyermek jogait, fejlődését nem sértő, gátló- kérelme alapján.  

 

Nem szüntethető meg 

 ha a gyermek tanköteles korú 

 ha a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába, 

 ha hátrányos helyzetű 

 ha a gyámhatóság védelmébe vette 

 

A GYERMEK JOGA, hogy: 

 biztonságos, egészséges, szeretetteljes környezetben, légkörben nevelkedjen 

 jogait tiszteletben tartsák,  

 védelem övezze 

  életrendje fejlettségének és életkorának megfeleljen,  

 személyiségét, méltóságát, testi-lelki másságát tiszteletben tartsák.  

 

A SZÜLŐT MEGILLETI 

 a szabad intézményválasztás joga és, hogy  

 megismerje és véleményt alkosson az  intézmény pedagógiai és  foglalkoztatási 

programjáról.  

 a gyermeke fejlődéséről részletes és érdemi tájékoztatást kapjon az óvodapedagógusoktól, 

ehhez a szükség szerinti segítséget és tanácsot is megkaphassa.  
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KÖVETELMÉNY, hogy  

 biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, 

 gondoskodjon gyermekéről: testi, lelki, szomatikus, értelmi és erkölcsi fejlődéséről, 

 elősegítse gyermeke beilleszkedését a közösségbe, az óvoda rendjének, a közösségi élet 

megtartási szabályainak elsajátítását, 

 együttműködjön gyermeke óvodapedagógusával,  

 kiemelten figyeljen a gyermekét veszélyeztető balesetek megelőzésére, gyermeke 

védelmére.  

 tartsa tiszteletben az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és 

jogait,  

 megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében.  

 

A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGE – alapvetően: 

 a rábízott gyermek védelme / baleset megelőzése/ nevelése, fejlődésének elősegítése az 

egyéni bánásmód és differenciált fejlesztés elveinek  betartásával,  

 a szülőkkel való empátiás magatartás, rendszeres kapcsolattartás, partneri együttműködés,  

 a gyermek emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartása,  

 minőségi munkavégzés.  

 

JOGA a nevelőtestületet megillető  jog gyakorlása és az, hogy személyiségi jogait tiszteletben 

tartsák.  

 

A PEDAGÓGUST és a nevelő- oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási 

kötelezettség terheli gyermekekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, 

információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást.  

A pedagógusnak a gyerekekkel az egészségükre, testi épségükre vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal velejáró veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat az 

óvodai nevelési év kezdetén és minden óvodai foglalkozás, séta, kirándulás, közlekedés, 

szabadban való tevékenység - játék - mozgás során életkoruknak és fejlettségi szintjüknek 

megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóban - külön 

felhívó jelleggel - dokumentálni kell.  

Tűz és bombariadó esetén a tűzriadó szabályainak megfelelően kell a gyerekek védelméről 

/épületben való kimenekítéséről / gondoskodni.   
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Az óvodai élet rendje 
 

 

Az igénybe vétel szabályai: 

Az óvodába a gyermek felvehető a harmadik életév betöltésétől az iskola érettség eléréséig, 

de maximum nyolcéves korig, ha  

- a gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta 

- a gyermek egészséges 

- ha a szülő az étkezési térítési díjat rendszeresen fizeti. 

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az intézmény igazgatója dönt, a 

szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. 

 

Az óvodában a nevelési év szeptember 01-jén kezdődik és a következő év augusztus 31-ig 

tart. 

Az óvoda nyáron egy hónapig zárva tart, melynek idejéről a szülőket május 15-ig 

tájékoztatjuk. 

Az iskolával azonos időben ősszel, télen és tavasszal egy-egy hétig az óvoda szintén zárva 

tart. 

 

Az óvodánk munkanapokon 7
00

órától- 17
00

 óráig tart nyitva.  Ez idő alatt óvodapedagógusok 

foglalkoznak a gyerekekkel.  

A pedagógus, a nevelést - személyiségfejlesztést közvetlenül segítő alkalmazott az óvodai 

munka során, a gyermekekkel összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi  

védelem  szempontjából közfeladatot ellátó személy.  

Az óvónőt nevelő-oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Az 

együttműködésnek szabályozott formái vannak: fogadóórák, családlátogatások, szülői 

értekezletek, melyekről a csoport óvónője legkésőbb 3 nappal korábban köteles a szülőt 

értesíteni. 

 

Baleset megelőzési okokból óvodáskorú gyermek csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat 

az intézményben reggel is és zárás előtt is. 

A gyermekek viselkedésükkel, cselekedeteikkel nem veszélyeztethetik saját és társaik 

egészségét, testi épségét. 

Fokozottan balesetveszélyes udvari és tornaeszközöket csak rendeltetésszerűen, az óvónő 

jelenlétében használhatnak. 

 

A gyermek behozatalának és elvitelének szabályai: 

- A gyermeket a szülő köteles reggel 9 óráig az óvodába hozni. 

- A gyermeket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben óvodai dolgozónak, 

lehetőleg óvodapedagógusnak adja át! 

- A nap folyamán szülő az óvónővel való egyeztetés alapján viheti el a gyermekét. A 

szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét, és az óvodai élet megzavarása nélkül 

vigyék el a gyermeket! 

- A gyermek más felnőttel csak akkor mehet el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri a 

gyermeke óvodapedagógusától. E szülői nyilatkozat a csoportnaplóban kerül 

rögzítésre. Ez esetben az utcán történtekért az óvoda, az óvodapedagógus felelősséget 

nem vállal.  

 

 



 6 

 

 

Gyerekek étkeztetése az óvodában 

 

- Az étkezések időpontja: 

o Tízórai 9 - 10 óra között 

o Ebéd 12 - 13 óra között 

o Uzsonna 15 – 16 óra között 

- A nagyon korán (7 óra körül) érkező gyerekeket célszerű otthon megreggeliztetni. 

- A tízórai ideje után érkező gyerekek számára tízórait nem tudunk biztosítani. 

- A különböző ételekre való érzékenység, allergia, illetve cukorbetegség esetén orvosi 

igazolás alapján lehetőséget biztosítunk az eltérő táplálkozás igénybevételére. 

- Az ebéd után hazamenő gyerekek uzsonnáját a szülő kérésére a konyha adja ki. 

 

Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje 

 

 A szülő gyermeke napi háromszori étkeztetéséért térítési díjat fizet. A térítési díj 

mértékét a fenntartó határozza meg. A gyermeknek joga, hogy a családja anyagi 

helyzetétől függően kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. 

A térítési díjat, valamint az önköltséges foglalkozások díját minden hónapban az arra 

kijelölt napokon kell intézményünkben befizetni, készpénzben.  

 A gyermek hiányzása esetén az étkezés lemondható, illetve bejelenthető személyesen 

vagy telefonon, minden nap 7,30 óráig, mely másnaptól lép érvénybe. Az étkezésből 

ki nem jelentett gyermeket két napig étkezőként tartjuk a nyilvántartásban, mely után a 

szülő köteles a térítési díjat fizetni. A hétfői nap vagy a teljes hét lemondása a 

megelőző hét péntek 7,30 óráig történhet.  

 A megfelelő időpontig bejelentett hiányzások miatti túlfizetés a következő 

befizetéskor írható jóvá. Be nem jelentett, vagy későn bejelentett hiányzás esetén a 

szülő térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

 A fenntartó az intézmény költségvetésében határozza meg a szociális alapon adható 

kedvezmények feltételeit.  

 A gyermeknek joga, hogy a családja anyagi helyzetétől függően kérelmére ingyenes 

vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. 

 A kedvezmények megállapításáról az intézmény vezetősége a Bethlen Gábor Oktatási 

Alapítvány és a fenntartó bevonásával dönt. 

 

 

 

A gyermek ruházata az óvodában 

 

- Az egészség megóvása érdekében kérjük a szülőket, hogy gyermeküket tisztán, 

ápoltan, gondozottan, a várható időjárásnak megfelelően, rétegesen öltözködve hozzák 

az óvodába. 

- A gyermek személyes használati eszközeiről (alsónemű, felsőruházat, benti cipő, 

tornafelszerelés, pizsama, kispárna, törölköző, fogmosó felszerelés, benti ruha) a szülő 

gondoskodik, melyeket a gyermek nevével vagy jelével kérünk ellátni. A gyermekek 

ruháit, más tárgyait az arra kijelölt szekrényben, fogason tárolják. 

- Az óvodai ünnepekre kérjük, hogy az alkalomnak megfelelő ünnepi öltözetben 

legyenek a gyerekek. Az óvodai ünnepekről, az ünnepség idejéről, módjáról időben 

tájékoztatást adunk. 
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- A gyerekek testi és egészséges életmódra nevelése a gyerekek betegségmegelőzése, a 

fertőzésveszély elkerülése érdekében kérjük a gyerekek réteges öltöztetését, a 

papírzsebkendő, a váltócipő óvodai használatát.  

 

 

 

A gyermekek számára behozható tárgyak 

 

- Ha a gyermek értéktárgyakat hoz az óvodába, azok megőrzésére, eltűnéséért való 

felelősségvállalásra az óvodának nincs kötelezettsége és lehetősége. Óvodás korban 

nem szerencsés, ha a gyerekek drága ékszert viselnek. Az önfeledt  játék, a mozgás  

során elveszíthetik és ez nagyon sok baj kiváltója lehet érzelmi és anyagi  

következmények terén is. Ezért kérjük ennek mellőzését. Ha a szülő és a gyermek 

mégis ragaszkodik ennek használatára, saját felelősségére teheti. Ezekből az 

eszközökből adódó problémákért /baleset, ill. elvesztése/ az óvoda felelősséget nem 

vállal.  

- A gyermek otthoni  kedves, megszokott tárgyait elhozhatja az óvodába, de ez a 

gyermekcsoportban a szituációtól függően közös  eszközként, tárgyként is kezelhető. 

- A gyermek személyes dolgait, eszközeit, tárgyait, ruházatát a konfliktusok elkerülése 

végett kérjük megjelölni. /Hiánya esetén az esetleges cseréknél felelősséget nem 

vállalunk./ 

- Kérjük, hogy az óvodába érkező gyermekek reggelenként cukrot, csokoládét, 

rágógumit, más édességet ne hozzanak magukkal. Kivétel a születésnapok, névnapok 

megünneplésére szolgáló alkalmak a csoportok szokás- és szabályrendszere alapján. 

Ilyen esetekre vonatkozóan kérjük, hogy a szülők legkésőbb 3 nappal korábban 

egyeztessenek időpontot a csoport óvónőivel. 

- Szúró-, vágó eszközöket (tű, kés, olló) csak szigorúan felnőtt felügyelete mellett 

használhatnak. Ilyen tárgyakat otthonról nem hozhatnak be. 

 

 

Foglakozásról való távolmaradás lehetséges: 

 

  betegség ill. óvodavezetői engedéllyel /családi események miatt/ .  3 napos hiányzás 

után orvosi igazolás bemutatása kötelező. 

 A szülő és az óvónő közötti előzetes megbeszélés után, indokolt esetben. 

 Hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt. 

 Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. A pedagógusnak joga van 

megítélni, hogy a gyermek beteg-e. Beteg, lázas gyermeket az óvodába bevenni nem 

lehet. 

 A nap közben megbetegedett gyermek szüleit mielőbb értesítjük, addig a gyermek 

lázát  a szülő által megadott lázcsillapítóval csillapítjuk. 

 Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. 

 A gyermek hiányzását be kell jelenteni előző napon reggel 7,30 óráig.  Bejelentés 

elmulasztása esetén a térítési díjat ki kell fizetnie.  

 Betegségből meggyógyult gyermek csak orvosi igazolással jöhet az óvodába. 

 Gyógyszert a gyermeknek rendszeresen szedni az óvodában nem lehet. /kivétel: 

esetleges baleset, láz fájdalom/. 
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A kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei az óvodapedagógusokkal 

A család és az óvoda részéről a gyermekek együttnevelése érdekében kiemelten fontos 

 

 Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint 

neveljük, szükség van az igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. 

Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressétek fel az óvónőt, vagy a 

vezető óvónőt, esetleg az intézmény vezetőségét, és velük együtt a megoldást 

megtalálni. 

 A szülőknek lehetőségük van rá, és ezt igényeljük is, hogy az óvodában folyó 

pedagógiai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnerek vegyenek 

részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását. 

 Az együttműködésre alkalmas fórumok:  

o Szülői értekezletek 

o Játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények 

o Fogadóórák (közösen egyeztetett időben) 

o Az óvónővel vagy vezetővel történő rövid, esetenkénti megbeszélések. 

 Kérjük a szülőket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre 

az óvónőt az óvodásokkal való foglalatosság közben hosszabb időre ne vonják el a 

csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés-oktatás 

folyamatát. A gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyerek saját 

óvónőitől vagy a vezető óvónőtől kérjenek. 

 

 

 

A folyamatos kapcsolattartás, a nyílt őszinte véleményalkotás, a nevelőpartneri viszony, 

ennek szervezeti keretei: nyílt nap, szülői értekezlet, családlátogatás, családi, óvodai 

rendezvényeken ill. gyermek és óvodai ünnepnapokon, kirándulásokon való részvétel.  

 

A szülők egyéni kéréseikkel fordulhatnak a gyermek óvodapedagógusához, a vezető 

óvónőhöz, valamint az Intézmény igazgatójához. 

 

A kérések teljesítésének feltétele:  

- A gyermek jogait, személyiségét tiszteletben kell tartani,  

- közös konzultatív egyeztetés szükséges /szülők, óvodapedagógus / 

- eseteként orvosi igazolás /pl. mozgás alóli felmentés kérelme esetén / 

 

 

A gyermek születésnapját minden csoportban kedves hagyományként ünnepeljük. Erről a 

csoportok óvodapedagógusai adnak tájékoztatást az első szülői értekezleten. A névnapokról 

való megemlékezés egyéni igények alapján - előzetes egyeztetés szerint történhet.  

 


