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Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája
HÁZIRENDJE
BEVEZETŐ

Kedves Szülők!
Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák
végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.
Az óvoda már 1951 óta fogadja a gyerekeket sokoldalú, szakképzett óvónők
közreműködésével. 20-25 fős vegyes korosztályú csoportokban differenciáltan
valósulnak meg a különféle óvodai tevékenységi formák. 4 óvodai csoportunk
közül 1 csoportban a német nemzetiségi családok gyermekeit várjuk.
Óvodánk családias hangulatban, szerető, figyelmes és toleráns felnőttek jelenlétével biztosítja a gyermekek számára személyiségük szabad kibontakozásának
lehetőségét, valamint a szülői ház nevelésének folytatását, megerősítését, segítését.
Óvodánk céljai az alábbiak:
 Az anyanyelvi és népi kultúra átörökítése ( magyar - német )
 A pozitív életvitel kialakításának megalapozása.
 Az értelmi-érzelmi intelligencia előkészítése az iskolai életre.
 Az egészséges, esztétikus, inger gazdag környezet megteremtése.
 Élmények, eszközök, tevékenységek biztosítsák a gyermek személyiségének egészséges fejlődését. A játéktevékenység elsődlegességének megőrzése.
 A játékba integrált nevelési és fejlesztési lehetőségek kihasználása.
Óvodaéletünk a természetes mindennapokat erősíti. Elkerüljük a hangzatos, látványos dolgokat, melynek eredményeképpen a gyermekekkel való együttlétünk
változatos, színes és élmény- gazdag. Óvodánk a gyermekek örömét és a szülők
megelégedettségét szolgálja. Gyermekszeretetünk, hivatástudatunk, szakmai felkészültségünk biztosíték arra, hogy értékeinket nemcsak megőrizni, de folyamatosan megerősíteni is képesek vagyunk. Az óvoda legfőbb célkitűzése, hogy a
gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes körülmények között tölt-
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sék óvodás éveiket. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést és játékot.
Nevelési munkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből jól kommunikáló, saját véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges, az iskolában jó esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki.
Óvodánk célja: az egészséges életvitel kialakításának magalapozása.
Feladata: szűkebb-tágabb környezet rendjének kialakítása, megóvása. Nyugodt,
biztonságos légkör, személyes kapcsolat megteremtése, család és óvoda életmód
rendjének közelítése. Szokások kialakítása tevékenységek tanítása a következő
területeken:
 Helyes táplálkozás
 Kultúrált étkezés
 Öltözködési szokások
 Önálló testápolás
 Alvás, pihenés szükséglete
 Természetes mozgásigény kielégítése
 Testi épség védelme, testedzés
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ezen házirend:
 a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXXIX. 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 rendelkezései alapján készült.
Az intézmény:
 neve: Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája
 székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 28.
 alapító szerve: Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata
 felügyeleti szerve: Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata
1067 Budapest, Eötvös u. 3
 telefon/fax: 3426-089
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A házirend hatálya: a házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó 3-7 éves korú gyermekre és szüleikre
vonatkozik.
A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.
A Házirendet:
 az óvoda vezetője készíti el,
 és a nevelőtestület fogadja el.
A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülök közösségének megbízottja egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé.
A Házirend módosításának feltételei:
 Jogszabályi változások
 A szülői közösség kezdeményezése
 A nevelőtestület kezdeményezése
A Házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba, a hatályba lépést
követően az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait
igénybe vevő gyermekekre és szüleikre vonatkozik.
Az óvoda törvényben meghatározott feladatai:
 ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért;
 az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért;
 az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel;
 az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját.
Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik és – ha
jogszabály másképp nem rendelkezik – tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti.
A szülő kérésére a gyermek augusztus 31-edike után további óvodai nevelésben
vehet részt, ha az óvoda nevelőtestülete (a szakértői és rehabilitációs bizottság
javaslatára) azzal egyet ért.
A gyermek ötödik évének betöltésétől kezdve, óvodai nevelés keretében folyó
iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni
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A gyermek jogai:
1. A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban
és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, mozgás, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
2. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell
tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.
3. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
5. A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.
6. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben
részesüljön.
7. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
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A gyermek kötelességei:
A gyermek kötelessége:
 hogy részt vegyen a kötelező és választott óvodai tevékenységekben,
 hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
 hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek
használati rendjét,
 hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit,
eszközeit.
 hogy az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
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A szülő jogai:
1. A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának
joga.
2. Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, Házirendjét.
3. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A
gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon.
4. A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt
vehet és közreműködhet annak tevékenységében.

A szülő kötelességei:
A szülő kötelessége, hogy:
 gondoskodjon gyermeke testi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről ( KOT. )
 biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, tankötelezettségének teljesítését (KOT )
 rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal;(KOT)
 elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.(KOT)
 megtegye a szükséges intézkedéséket gyermeke jogainak érvényesítése
érdekében (KOT)
 tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberei méltóságát és jogait(KOT)
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RÉSZLETES SZABÁLYOK
Az óvodai beiratkozás és egyéb tudnivalók
 A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a
gyermekre vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása
előz meg.
 A gyermek számára lehetőséget biztosítunk ez idő alatt, hogy megismerkedhessen óvodánk életével, a gyerekekkel és az óvónőkkel, bekapcsolódhasson
tevékenységükbe
 A szülők számára igyekszünk lehetőséget teremteni óvodánk megismerésére,
nyílt napokon, bemutatókon, ünnepségeken.
 A szülők és az óvoda egészséges partnerkapcsolat keretein belül megismerik
és elfogadják egymás szokás és szabályrendszerét.
 Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülők és a gyermekek személyazonosságát igazoló dokumentumok.
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Az óvoda biztosítja a gyermek azon jogát, hogy az intézményben:
családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes
étkezésben részesüljön.
A kedvezményes, illetve az ingyenes étkeztetési ellátás érdekében az óvoda
írásban, az általa meghatározott nyomtatványon biztosít lehetőséget a kedvezmény, illetve az ingyenes étkeztetés iránti igény jelzésére, és nyújt tájékoztatást a benyújtandó igazolásokról, dokumentumokról.
Az igények benyújtási határideje a nyomtatványon feltüntetésre kerül.
A szülők a tanévnyitó szülői értekezleten tájékoztatást kapnak arról, hogy a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint az óvodáztatási támogatásban részesíthető családok milyen törvény által előírt kedvezményekre jogosultak. Igényjogosultság esetén az óvodavezető köteles személyes tájékoztatást adni a rászoruló szülőknek.
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Napirend

Időpont

6-10

10-11,30
11,30-12
12-12,30
12,30-13
13-14,40
14,40-15
15-15,30
15,30-18

Állandó tevékenység
Folyamatos tevékenység, közben.
reggeli, egyéb tevékenységi formák:
- mozgás
- mintázás, kézimunka, rajzolás
- mese-vers
- énekes játék
- külső világ tevékeny megismerése
Szabadban töltött játék, mozgás, séta
Aktuális gondozási tevékenységek, készülődés az ebédhez
Ebéd
Testápolás, teremrendezés, ágyazás
Csendes pihenő
Teremrendezés, testápolás
Uzsonna
Folyamatos játéktevékenység
Egyéni fejlesztés lehetőség szerint

Az óvoda nyitva tartása
Az óvoda nyitvatartási ideje:
Hétfő – Péntek: reggel 6 órától – délután 18-ig.
.
Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma a törvény értelmében egy
nevelési évben öt nap, melynek időpontjáról a szülők a tanév elején értesülnek.
Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb január 31-ig a szülőket az intézmény
tájékoztatja.
Amíg a gyermek az intézményben tartózkodik, a bejárati ajtókat kulcsra zárni
szigorúan tilos, tolózárral azonban be kell zárni, hogy a gyermekek az utcára ne
jussanak ki.
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A gyermekek hazavitele 15,30 órától történhet. A gyermeket az óvodából a szülőn kívül csak írásbeli nyilatkozat estén adjuk ki. Elvált szülők esetén bírósági
végzésnek megfelelően járunk el.
Nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében kérjük 8,30 óráig hozzák be
a gyermeküket. A később érkező gyerekek kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe úgy, hogy a megkezdett foglalkozást ne zavarják meg.
Gyermekeinket arra neveljük, hogy szüleiket és az ő idejüket tiszteljék. Ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat fejezzék be, tegyék a helyére, búcsúzzanak
el társaiktól és az óvónénitől és távozzanak a csoportszobából szüleikkel.
Kérjük, hogy következetesen tartsák be ezt a szabályt , és ne engedjék vissza
gyermekeiket a csoportba, ezzel több későbbi nem kívánatos rossz szokást előzhetünk meg.
Beszoktatási időn és a nyílt napokon túl, a csoportszobában szülő nem tartózkodhat. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van,
ahhoz, hogy a gyermekek között zavartalanul tevékenykedhessen. A reggeli érkezés és a délutáni távozás ideje nem alkalmas arra, hogy a gyermekekkel kapcsolatos problémákat hatékonyan megbeszéljük.
Késés, hiányzás
Az óvodában megbetegedett gyermeket a szülő köteles az értesítés után elvinni
az óvodából.
Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással jöhet közösségbe.
Fertőző betegséget a szülő köteles azonnal jelenteni az óvodavezetőnek.
Az óvodában gyógyszer csak az állandó gyógyszerszedést igénylő gyermekeknek adható, kizárólag orvosi igazolással. Az óvoda orvosa által megjelölt szakorvosi vizsgálatra a szülő köteles elvinni a gyermekét.
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Étkezések
Étkezések időpontja:

8-9
12,30
15,30

Reggeli, tízórai
Ebéd
Uzsonna

Az étkezési idő után érkező gyermekeket célszerű otthon megetetni, mert a folyamatos napi tevékenység közben már nem étkeztetünk.
Az öltözőben étkezni tilos! Kérjük a kedves szülőket, ne adjanak csokoládét,
rágógumit, stb. gyermeküknek elváláskor, vagy érkezéskor. Konkrét programok
módosíthatják a fenti étkezési időpontokat.
Az óvoda konyhájában csak az óvoda dolgozói tartózkodhatnak.
Az óvodába behozandó felszerelés
Az óvoda biztosítja a különféle tevékenységekhez szükséges eszközöket, így
csak a gyermek személyes holmijára van szükség:
- váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz
- udvari játékhoz szükséges ruha, cipő;
- egy-két váltás alsónemű;
- tornához kényelmes ruha;;
- úszáshoz: fürdőruha, papucs, úszósapka, törölköző, hátizsák
- korcsolyához: korcsolya, vízhatlan kesztyű, ruha, hátizsák .
Az óvodai élet tevékenységéhez nem szükséges tárgyakat kérjük az óvodán kívül hagyni. Az óvodába balesetvédelmi szempontból szúró, vágó játékokat, tárgyakat behozni tilos! Továbbá értékes és balesetveszélyes ékszereket sem engedünk használni.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a fenti előírások megsértése esetén az intézmény a bekövetkezett károkért csak szándékos károkozás esetén felel.
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A gyerekek öltözéke
Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről időben tájékoztatást adunk.
A gyermek holmiját jellel és névvel lássák el, mivel a gyermek ruhája, cipője
gyakran összecserélődhet. Kérjük, hogy gyermekeiket az évszaknak megfelelő,
tiszta, könnyen kezelhető ruházattal lássák el.
Együttműködés a szülőkkel
Annak érdekében, hogy a gyermekeket a legoptimálisabb nevelési elvek és
módszerek szerint fejlesszük, igyekszünk együttműködni a szülőkkel, melyhez
kölcsönös nyitottságra és őszinteségre van szükség. Kérjük, hogy problémáik
esetén mihamarabb találjanak alkalmat arra, hogy a csoportos óvónővel vagy az
óvodavezetővel beszéljenek.
Szívesen fogadjuk a szülők, mint partnereink óvodát fejlesztő ötleteit és észrevételeit melynek legfőbb színterei a következő szülői fórumok:
 szülői értekezlet,
 szülői teadélután
 szülői alkotó délután
 szülői nyíltnapok
 fogadó óra
 az óvónővel vagy a vezetővel történő, előre egyeztetett megbeszélések;
 a faliújság közös használata is az információk átadását segítik.
A kellemes közösségi élethez hozzájárul a szülők önszerveződő együttműködése, amely ideális esetben hatékonyabbá teszi az óvodai munkát és a közösség
helyes irányban való formálódását is.
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A gyermek joga, hogy egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
Az óvoda e gyermeki jog érvényesítése érdekében védő és óvó előírásokat
határoz meg.
.Az óvoda területén, valamint az óvoda által szervezett óvodán kívüli programok, foglalkozások alkalmával a pedagógusok, illetve a nem pedagógus
munkakört betöltő személyek számára tilos:
- a dohányzás,
- a szeszes ital fogyasztás,
- kábító és bódító szerek fogyasztása és tartása, valamint
- az alkohol és kábító vagy bódító szer által befolyásolt állapotban való megjelenés, tartózkodás.
Az óvoda gondoskodik arról, hogy a tűz- és balesetvédelmi szabályokat az
érintettek megismerjék.
- Az óvoda a nevelési év megkezdésekor a gyermekeket, illetve a gyermekek szülőjét tájékoztatja az óvodában betartandó védő és óvó előírásokról, ennek keretében ismerteti a tűzvédelmi szabályzatot, beleértve a
tűzriadó tervet, valamint a balesetvédelmi előírásokat. A gyermek szülője
a tájékoztatás tudomásulvételét a tájékoztatás megtörténtéről szóló dokumentumon aláírással köteles elismerni.
- Az óvoda gondoskodik a pedagógusok és más óvodai dolgozók tűz- és
munkavédelmi szabályzatban meghatározott oktatásainak lebonyolításáról, adminisztrálásáról.
- Az óvoda egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások
szükség szerint az adott helyiségben kifüggesztésre kerülnek.
Az óvoda gondoskodik arról, hogy a gyermekek a bombariadóval kapcsolatos
tudnivalókat, teendőket – az SZMSZ-ben szabályozottak szerint – megismerjék.
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FONTOS TUDNIVALÓK
1. Alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén tilos!
Alkoholos, vagy drogos állapotban érkező személynek a gyermeket nem ad
hatjuk ki!
2. Dohányozni az óvoda területén tilos!
3. Az óvoda területén kereskedelmi, ügynök tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda által szervezett rendezvény alkalmával.
4. Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvodavezető adhat engedélyt.
5. Beteg, lázas, kiütéses gyermek az intézményt nem látogathatja. Az óvodából
hiányzás esetén a gyermeket orvosi igazolással fogadjuk.
Amennyiben a gyermeket óvodai idő alatt baleset éri, a következők szerint járunk el: azonnali elsősegélyben részesítjük a gyermeket, egyidejűleg értesítjük a
szülők valamelyikét, súlyos esetben a szülővel egyeztetve mentőt hívunk.. A
szülő kórházba érkezése után a gyermek felügyeletét a szülő látja el.
6. Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben hét napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.
d7. Megszűnik az óvodai elhelyezés – az iskolai életmódra felkészítő foglalkozások kivételével – ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot
van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.
8. Ha a gyermek óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő
foglalkozáson vesz részt, óvodai elhelyezése nem szűnik meg, de étkezéséről a
szülő köteles gondoskodni.
9. A gyermek étkezésének lerendelése telefonon, vagy személyesen az óvodatitkárnál történik. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8,30 óráig, a
bejelentés 24 óra múlva lép életbe.
10. A z étkezés térítési díj beszedése a hirdetőtáblán feltüntetett nap, délelőtt történik. A hiányzások miatti levonás a következő befizetéskor írható jóvá. Be nem
jelentet hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
Három vagy több gyermek esetén a szülő nyilatkozata alapján térítési díjkedvezményre jogosult.
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11. A törvény értelmében az óvodai védőnő minden héten egyszer( általában
keddi napon )látogatja óvodánkat és a munkaköri leírásában rá vonatkozó feladatokat elvégzi. Az óvoda orvosa évente 2 egészségügyi vizsgálatot végez kötelező jelleggel minden óvodai csoportban.
12. Az óvoda helyi nevelési programjából adódó ünnepeket,ünnepélyeket a zavartalan lebonyolítás érdekében a szülők nem látogathatják. Kivétel ez alól a
Kisebbségek Napja (december 18 ), valamint a Fasori Majális ( május utolsó
hétvégéje ).A csoportos évzárók a szülőkkel előre egyeztetett módon és időben
kerülnek megrendezésre.
13. Az intézmény gyermekvédelmi munkáját megbízás alapján egy óvodapedagógus látja el, kinek személyéről az év első szülői értekezletén tájékoztatjuk a
szülőket.
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Az óvoda ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásai






logopédiai foglalkozás
pszichológiai szűrés
rendszeres egészségügyi szűrés
családi kézműves foglalkozás
néptánc

Az óvoda térítéses szolgáltatásai








úszásoktatás
korcsolya oktatás
tartásjavító torna
téli-nyári táboroztatás
buszkirándulások
gyermekfotózás
színház- múzeumi és állatkerti belépők
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A házirend betartása minden érintett számára kötelezettséget jelent.
Kérem, hogy óvja és becsültesse meg gyermekével is az óvoda tulajdonát képező eszközöket és tárgyakat.
Ügyeljen az óvoda külső és belső környezetének tisztaságára, ezzel cselekvően
támogatva az óvoda nevelési célkitűzéseit.
Valamennyi szülő és nevelő kultúrált magatartásával a társadalmi érintkezés
szabályainak betartásával segítse elő a gyermekek pozitív irányú személyiség
fejlődését.
Házirend nyilvánossága
A Házirend ismertetése a tanévnyitó szülői értekezleten történik, a folyamatos
megismerés céljából minden csoportos óvónéni a szülők rendelkezésére bocsátja..
A Házirend egy példányát az óvodai felvétel után átadjuk a szülőknek, akik aláírással érvényesítik tudomásulvételi szándékukat.

Budapest, 2009. május 30.

Király Katalin
óvodavezető
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Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék

A

Házirendet

a

nevelőtestület

2009.

május

28-án

elfogadta.

A Házirend életbelépésének időpontja: 2009. szeptember 1.

................................................
intézményvezető
2009. május 28-án a Szülői közösség képviselője a Házirendet megismerte és elfogadta.

................................................
aláírás
Záradék:
A házirendet a fenntartó ................................................... szám alatt jóváhagyta.

................................................
aláírás
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