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Kedves Szülők! 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvodában! 

Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése 

során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben 

valódi partnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jó legyen, 

engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, 

szabályokat. Bízunk benne, hogy segít az eligazodásban, a megértésben, és a szülői jogok és 

kötelességek megismerésében. 

 

Házirendünk jogszabályi háttere: 

 2011. évi CXC. Tőrvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 1997. évi XXXI. tv. a gyermekvédelemről 

 Nevelő testületi határozatok 

 

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai 

életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. 

Célja: A törvénybe foglalt jogi, magatartási szabályok hatékony érvényesülése. 

 

Az óvoda hivatalos adatai:  

 

Neve: Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda 

Székhelye: 2083 Solymár, Mátyás király u. 19.  

Tel/fax: 06-26-360-184 

Mobil: 06-30-4520-129 

E-mail: postmaster@lustigezwerge.t-online.hu 

Óvodavezető neve: Drevenáné Schokátz Ágnes 

Az óvoda fenntartója: Német Nemzetiségi Önkormányzat, Solymár 

                                    2083 Solymár, József Attila utca 1. 

            Férőhelyek száma: 70 fő 

 

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb nyolc éves korig. 

Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, 

nevelésére, fejlesztésére törekszik. 

mailto:postmaster@lustigezwerge.t-online.hu
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Nevelési céljaink 

 

 a gyermekek számára szeretetteljes, meleg, elfogadó, támogató légkör biztosítása; 

 

 az egészséges harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez 

szükséges testi, szociális és értelmi és érzelmi érettség kialakítása; 

 

 az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, az óvodai nevelési feltételek 

sajátos megszervezésével; 

 

 a gyermekeknek a természet iránti pozitív kötődést erősíteni; 

 

 szeretetre, önuralomra, segítőkészségre nevelni 

 

 a német nemzetiségi kultúra és hagyomány ápolása a gyermek életkorának 

megfelelően 

 

 az óvodás korú gyermek előkészítése a nyelvtanulásra, valamint természetes 

beszédszituációkkal a beszédkésség kialakítására 

 

 elősegítjük a kétnyelvű személyiség kialakulását 

 

 

 

A házirend nyilvánossága: 
 

A házirendről felvilágosítást nyújt az óvoda vezetője, vagy az általa megjelölt 

óvodapedagógus, a nevelési év első szülői értekezletén. A szülők aláírásukkal igazolják, hogy 

a házirenddel egyetértenek. A házirend a faliújságon van kifüggesztve, a szülők bármikor 

hozzáférhetnek. 

 

A házirend személyi hatálya kiterjed: 

az óvodával jogviszonyban álló  

 gyermekekre, 

 pedagógusokra,  

 pedagógiai munkát közvetlen segítőkre, 

 szülőkre, 

 és minden olyan személyre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt 

vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 

 

A házirend területi hatálya kiterjed: 

 

 Az óvodaterületére 

 Az óvoda által szervezett – a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – 

óvodán kívüli programokra. 
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Működési információk: 

 

Az óvoda éves nyitva tartása: 

 

 A nevelési év szeptember 1.-én kezdődik, és augusztus 31.-ig tart. 

Szeptember 1-től május 31-ig szorgalmi időszak. 

      Június 1.-től augusztus 31-ig, a nyári időszak, ahol a csoportok összevontan    

      működnek, amiről a szülők előre tájékoztatást kapnak.  

 

 Az óvoda a nyári időszakban 5 hétig tart zárva. A szülők február 15-ig kapnak 

tájékoztatást a nyári szünet időpontjáról. 

 

 Az óvoda a nevelési év folyamán 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot szervez, 

amikor a dolgozók értekezleten, vagy továbbképzésen vesznek részt. Ezekről a 

napokról legalább hét munkanappal megelőzően az óvoda, írásban értesíti a szülőket a 

csoportok faliújságján és igény szerint ügyeletet biztosít. 

 

Az óvoda napi nyitva tartása: 

 

 Az óvoda nyitvatartási rendje: hétfőtől péntekig 6.00-17.00 óráig. Ez idő alatt 

óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Reggel 6.00-tól 7.30-ig a gyülekezés 

összevontan, egy csoportban történik.  

 

 A gyermek napi 10 óránál többet nem tartózkodhat az óvodában 

 

 

A gyermek igénybe veheti az óvodát: 

 

 Nevelési év kezdésekor két hétnél nem régebbi orvosi igazolással 

 

 Amikor a gyermek egészséges  

 

 Amennyiben a szülő befizette – kivétel az ingyenesen étkező - az étkezési térítési díjat 

gyermeke számára 

 

 

Az óvoda napirendje 

 

6.00-12.00 

 

 Szabad játék, különböző tevékenységformák, az óvónő kezdeményezései 

 Rendrakás a csoportszobában, mindennapos testnevelés, testápolás, reggeli 

 Mese, szabad játék, különböző tevékenységformák, tartózkodás a szabadban. 
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Tervszerű kötött vagy tervszerű kötetlen tevékenységek. 

 Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítése. 

 

Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 Verselés, mesélés. 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc. 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka. 

 Mozgás 

 A külső világ tevékeny megismerése 

 Munka jellegű tevékenység 

 Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 Játék 

 

12.00-15.00 

 Öltözködés, testápolás, ebéd 

 Testápolás, előkészület a pihenéshez. 

  Mese, ének, zenehallgatás 

 Pihenés egyéni szükségletnek megfelelően. 

 

15.00-17.00 

 Testápolás, uzsonna. 

 Játék a teremben vagy a szabadban, az évszaktól függően, a szülők érkezéséig. 

 

 

Az óvodai felvétel, átvétel rendje: 

 

 A szülő köteles gondoskodni gyermekének óvodai beíratásáról – a köznevelési 

törvényben megfogalmazott jogszabálynak megfelelően - a fenntartó által közzétett 

közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban 

 

 Az óvodába a gyermekek beiratkozás alapján kerülnek felvételre. 

  

 A szülőket az óvoda, írásban értesíti a felvétel eredményéről. 

 

 A beiratkozást nyílt nap előz meg, ahol a szülők gyermekeikkel megnézhetik az 

óvodát, és tájékoztatást kapnak az óvoda életéről.  
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 Az újonnan felvett gyermek a nevelési év kezdő napjától, szeptember 1-től kezdheti 

meg az óvodát.  

 

 Az óvodalátogatás megkezdéséhez orvosi igazolás szükséges. 

 

 Az óvoda felvételi körzete Solymár közigazgatási területe. 

 

 A gyermekek óvodába járása beszoktatásukkal kezdődik, melynek módja a 

óvodapedagógusok és a szülők megbeszélése alapján történik a gyermekek 

fejlettségének megfelelően, és a gyermekek érdekeinek figyelembe vételével. 

 

 A felvételről, átvételről az óvoda vezetője, - túljelentkezés esetén bizottság - dönt a 

fenntartó egyetértésével. 

 

Az óvodai jogviszony megszűnik: 

 

 Ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad. 

 

 A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napjától. Az átvételről „Óvoda-látogatási 

igazolást” kérünk. 

 

 A gyermeket a nevelési év utolsó napján felvették az iskolába. 

 

 Ha szóbeli és írásbeli figyelmeztetés után is 5 alkalommal igazolatlanul hiányzik, vagy 

az óvodából a gyermek igazolatlanul 10 napnál többet van távol, és az óvodavezető 

már 2 alkalommal felszólította a szülőt a rendszeres óvodába járásra. 

 

 

Az óvodás gyermekek jogai: 

  

 A gyermek joga az, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartsák, a felnőttek szeretettel vegyék körül, tilos bármilyen okból a gyermeket 

hátrányosan megkülönböztetni, 

 

 az óvoda valósítsa meg az egyéni elbánás elvét, amely kizár minden 

megkülönböztetést a gyermek megítélésénél, a nevelésénél, 

 

 az óvoda védelmet biztosítson számára mindennemű fizikai és lelki erőszakkal 

szemben,  

 

 

 a gyermek joga, hogy felügyelet mellett igénybe vehesse az óvoda létesítményeit, 

használhassa berendezéseit, eszközeit, játékszereit, udvari felszerelését, 

 

 a gyermeknek joga, hogy a nevelési –oktatási intézményben, biztonságban és 

egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, 
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szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával 

életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

 

 joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön:(pl. 

fogászat, védőnő) -szülő, gondozó megismerje a vizsgálat eredményeit és a szükséges 

intézkedés (gyógykezelés, orvosi beavatkozás) megtételét, tiszteletben tartva a 

gyermek (illetve: szülője) jogát a vizsgálaton való részvétel mellőzésére, 

 

 az óvoda köteles tiszteletben tartani a gyermek családi kapcsolatait,  

 

 a gyermek nemzeti vagy etnikai hovatartozását tiszteletben kell tartani, 

 

 családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesülhet 

 

 

Egészségnevelés:  

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

 

 Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! 

 

 Az óvodában ennek érdekében lázas, fertőző betegségben szenvedő gyermeket nem 

fogadunk. Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermeket sem vehetünk be. 

 

 Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással jöhet újra 

közösségbe. Az óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a 

gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásról. A 

szülőnek az értesítéstől számító legrövidebb időn belül haza kell vinni gyermekét. 

 

 A gyermek a lázas, fertőző betegségből való gyógyulása után csak orvosi igazolással 

hozható a közösségbe. 

 

 A gyermek bármely ismert betegségét, allergiáját az óvónők tudomására kell hozni. 

 

 Fertőző betegség és élősködő esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek az 

óvodapedagógusnál. 

 

 Gyógyszert, gyógyhatású készítményt a szülő a csoportos óvónőnek nem adhat át, és a 

gyermekénél nem tarthat. Kivételt képeznek a gyerekek életmentő gyógyszerei és a 

krónikus betegség esetén a szakorvosi meghatalmazás alapján az előre behozott, a 

gyerekek nevére szóló egyedi lázcsillapító készítmények. 

 

 A csoportszobában a fertőzések elkerülése érdekében utcai cipővel senki nem 

tartózkodhat. 

 

 A gyermekek ruházatát jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság. 
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 A szükséges öltözködéshez tartalék ruha mindig legyen a ruhazsákban; ruhájuk és 

cipőjük óvodai jellel legyen ellátva! 

 

 Ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő! 

 

 Legyen az óvodásnak váltócipője, tornafelszerelése (a papucs baleset veszélyes, 

használata tilos!) 

 

 Az ágynemű cseréje 8 hetente történik. 

 

Óvó-védőrendelkezések: 

 

 A gyermek az óvodába csak a szülő (törvényes képviselő, illetve szülő által írásban 

megnevezett személy) kíséretében érkezhet, távozhat. 

 

 Óvodánk rendjéhez tartozik mindkét fél érdekében a „kézből-kézbe” való átadás 

gyakorlata. A szülők a gyermeket érkezéskor és távozáskor az óvónőnek adják át, 

illetve tőle kérik el. 

 

 A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket 

testvérrel, rokonnal, ismerőssel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell 

átadni az óvodapedagógus részére év elején, de legalább 1 nappal az aktuális nap előtt. 

A listán szereplő személyek külön bejelentés nélkül elvihetik a gyermeket. 

 

 A családban bekövetkező válás esetén bírósági, vagy gyámhatósági határozatban 

foglaltak szerint adjuk ki a gyermeket. Ennek hiányában kötelesek vagyunk mindkét 

szülő számára a szülői jogokat biztosítani. 

 

 A gyermek ne hozzon az óvodába az egészségére ártalmas, testi épségét veszélyeztető 

tárgyakat, ékszereket (gyűrű, lánc, karkötő, lógós fülbevaló) 

 

 A gyermekeken lévő értéktárgyakért, értéket képviselő játékszereiért felelősséget nem 

vállalunk. 

 

 A gyermek egy játékot illetve egy mesekönyvet hozhat be a csoportszobába az 

óvodapedagógussal egyeztetve. 

 

 Egyéni táplálkozás csak orvosilag indokolt esetben lehetséges (liszt és 

fehérjeérzékenység, cukorbeteg stb.) 

 

 A balesetek megelőzéséért a szülővel egyetértésben az óvoda védő-óvó intézkedéseket 

tesz (közlekedés szabályainak megismerése, veszélyes eszközök, anyagok 

használatának ismertetése; udvari játékok, tornaszerek biztonságos használata). 

 

 Balesetveszély esetén az óvoda bármely dolgozója értesítendő. 

 

 Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy 

ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége –a szülők értesítése után –a 
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megfelelő szakrendelőbe visszük el őt, orvosi kezeléséről a szülő dönt. A baleseti 

jegyzőkönyvet a munkavédelmi felelős elkészíti az intézmény vezetőjével, majd meg 

kell küldeni a jogszabályban rögzítetteknek. (pl. kormányhivatalnak, a szülőnek, és 1 

példányt irattárba kell helyezni.) 

 

 Az óvoda helyiségeit más, nem óvodai nevelési célra átengedni csak az óvodavezető 

engedélyével lehet. 

 

 A folyosón és a lépcsőn elvárjuk a biztonságos közlekedést. 

 

 A parkolóban csak szülő illetve felnőtt kíséretében tartózkodhatnak a gyermekek. 

 

 Az ajtón és az udvari kapun a biztonsági zár használata kötelező. A gyerek nem 

használhatja. 

 

 A gyermekek nem hozhatnak az óvodába félelmet keltő tárgyakat. 

 

 Az óvodánkhoz nem tartozó testvér jelenléte az óvodában minden esetben a szülő 

felelőssége. 

 

 Az udvari játékokat csak az óvodás gyermekek használhatják. 

 

 A gyermek óvja és becsülje meg az óvoda tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat, 

ügyeljen a tisztaságra! 

 

 Az óvoda területére állatokat behozni nem szabad! 

 

 Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos! 

 

 A házirendben írottakat elmulasztó vagy azt megsértő szülő, a kár bekövetkezése 

esetén semmilyen formában, indokkal nem teheti felelőssé a nevelési-oktatási 

intézményt. 

 

 Intézményünkben a tűz-és bombariadó esetén szükséges intézkedéseket a Szervezeti és 

Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

 A mikor a szülő az óvodapedagógustól átvette a gyermeket, attól kezdve ő felel a 

biztonságáért. 

 

 Kirándulások, séta, helyszíni foglalkozások esetén az erre vonatkozó szabályzatnak 

megfelelően járunk el. 

 

 Az ajtókat biztonsági okokból bezárjuk. 
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ÓVÓ-VÉDŐ RENDSZABÁLYOK AZ ÓVODÁBAN 

 

Az óvoda valamennyi dolgozójának kötelessége a gyermekek egészségének és testi épségének 

védelme. A testi épséget veszélyeztető tárgyakat el kell távolítani az óvoda területéről, és a 

gyermekekkel meg kell ismertetni a balesetvédelmi szabályokat. 

 

I. Az óvodapedagógus feladata: 

 

1. Tevékenységek idején: 

 

- nem használhat egészségre ártalmas festéket, ragasztót. 

- a különböző eszközöket, pl. tű, olló, szög stb. a gyerekek csak óvónő felügyelete 

mellett 

- használhatják. 

- az eszközök helyes használatát a gyerekekkel meg kell ismertetni, helyes alkalmazását  

- meg kell követelni. 

 

2. A csoportszobában: 
 

- A gyerekeknek székre, asztalra felállni, a padlón csúszkálni, a teremben, a folyosón  

szaladgálni tilos. 

- A gyerekek villanyhoz, fűtéshez, ablakhoz nem nyúlhatnak. 

- A leesett játékokat, eszközöket folyamatosan fel kell szedni. 

- Elektromos készülékeket a gyerekek nem kezelhetnek. 

- Mozgásos tevékenységeknél az óvónő bizonyosodjon meg az eszközök biztonságáról. 

 

3. Étkezések alkalmával: 

 

- Az eltört edényt a dajkával a csoportból el kell távolítani. Törött edényből gyerek nem  

   étkezhet. 

- A gyerekeket az eszközök helyes és rendeltetésszerű használatára meg kell tanítani. 

 

4. Az udvaron: 

 

-  A baleset veszélyes játékot azonnal el kell távolítani, ha ez nem lehetséges, állandó   

    jelenléttel a gyerekeket távol kell tartani. 

-  A gyerekek az udvaron csak óvónő felügyelete mellett tartózkodhatnak. 

     -  A játékeszközök rendeltetésszerű használatát meg kell ismertetni a gyerekekkel és            

         szigorúan be kell tartatni. 

-  Hintázni, csúszdázni csak ülve lehet, a hintáról csak akkor szabad leszállni, ha az már    

   megállt. 

-  A bejárati kaput zárva kell tartani. 

 

5. Séta, kirándulás alkalmával: 

 

     -  A szülők írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy a gyerekek az óvodát az óvónő       

    felügyelete mellett elhagyhassák. 

-  A közlekedési szabályokat minden körülmények között be kell tartani. 

-  Minden esetben tíz gyerekként egy felnőtt kíséret szükséges. 

-  A kulturált viselkedés szabályait be kell tartatni. 
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II. A dajka feladata: 

 

 - Gondoskodik a csoportszoba tisztaságáról és az egészségügyi követelmények 

      betartásáról. 

 - Ellenőrzi, hogy a csoportszobában, a gyereköltözőben, a mosdóban ne legyen 

      veszély forrás. 

        - Köteles gondoskodni arról, hogy a tisztítószerek mindig el legyenek zárva, és arról,          

           hogy az óvoda padlója ne legyen vizes, nedves, balesetveszélyes. 

 

 

A gyermekkel megismertetendő balesetvédelmi szabályok: 

 

- A teremben szaladgálás nélkül kell játszani. 

     - A felmosott padlón, kövön nem szabad járkálni, csak szükség esetén lassan óvatosan. 

- Kiömlött víz esetén, azt jelezni kell az óvó néninek vagy a dajkának. 

- A mosdóban fröcskölni tilos! 

- A torna eszközöket csak engedéllyel és felnőtt jelenlétében szabad használni. 

- Tornánál, futójátékoknál lökdösődni nem szabad. 

- Székre, asztalra, polcra felmászni nem szabad. 

- Terítés alkalmával lassan, odafigyelve kell közlekedni. 

- Az eszközök helyes használatára ügyelni kell. 

- Olló, kés és egyéb szúró, vágó szerszám csak felnőtt jelenlétében és engedélyével 

lehet a gyerek kezében. 

- Teremrendezésnél csak életkoruknak és erejüknek megfelelő súlyú és számú tárgyat 

vihetnek a gyerekek. 

- Az ajtók nyitásakor, zárásakor figyelni kell egymásra. 

- Elektromos tárgyakhoz nem nyúlhatnak a gyerekek. 

- A gyerekek azokat a játékokat, amivel nem játszanak, tegyék a helyükre. 

- A leesett tárgyakat vegyék fel. 

- Harci eszközként használható tárgyakat az óvodába bevinni tilos! 

- Csúszdázni, hintázni csak ülve szabad. 

- A hintáról leugrani tilos! 

- Nem szabad a homokot szórni és kővel, kaviccsal dobálni. 

- A sérült játékot meg kell mutatni a felnőtteknek. 

- A gyerekek ismerjék az óvodában lévő tűzoltó készülékeket, de hozzájuk nyú1niuk 

nem szabad. 

- A kaput kinyitni, a kerítésre, falra felmászni nem szabad. 

 

Ezeket a szabályokat a gyerekek játékos tevékenység keretében, koruknak és értelmi 

képességüknek megfelelően ismerjék meg. A szabályok betartását az óvónők és a dajkák kell, 

hogy elősegítsék és megköveteljék, de az óvoda területén a szülőknek is be kell tartatni 

gyermekeikkel. 
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Szolgáltatások:  

 

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:  

 

 Nevelési évenként, szervezzük meg a külön német és a nemzetiségi tánc  

foglalkozásokat. Megszervezésében kiemelt szempont, hogy szakszerű az óvodáskori 

sajátosságokat figyelembe vevő, a napirendbe úgy épül be, hogy nem terhelje túl a 

gyermekeket 

 

 a gyerekek óvodai nevelése-oktatása, a gyerekek napközbeni ellátása, 

 

 óvodai foglalkozások, 

 

 logopédiai foglalkozások, 

 

 fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás, 

 

 a gyerekek rendszeres egészségügyi felügyelete, orvosi vizsgálata, 

 

 az óvoda létesítményeinek és eszközeinek használata a fenti szolgáltatások 

igénybevételéhez, 

 

 A gyermekek – nem kötelező jelleggel – évente több alkalommal múzeumi, 

gyermekszínházi látogatásokon, buszos kirándulásokon vesznek részt a szülők 

előzetes írásbeli egyetértésével. 

 

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

 Óvodánkban az étkeztetést külső szolgáltató biztosítja. A térítési díj összege az 

élelmiszer nyersanyag költség alapján kerül megállapításra. A térítési díj befizetése 

átutalással lehetséges. Az ingyenes étkezés a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 

6.melléklete szerinti nyilatkozat benyújtásával igényelhető. 

 

A távolmaradás szabályai 

 

 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A 

mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

                               - a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek és a távolmaradást igazolja     

                                  az óvoda által készített nyomtatványon. 

 

                   - a gyerek beteg volt és a szülő orvosi igazolást hozott. 

 

 Nem betegség miatti hosszabb idejű távolmaradást az óvodavezetőtől írásban kérheti a 

szülő. Az engedélyt az óvodavezető szintén írásban adja meg a szülőnek.  

  

 Igazolatlan hiányzásnak minősül, ha a gyermek távolmaradását nem igazolják. Óvoda-

látogatásra kötelezett gyermekek esetén, 10 nap igazolatlan hiányzás után az óvoda 

vezetője köteles értesíteni Solymár Nagyközség jegyzőjét, aki hatósági jogkörénél 

fogva jár el. 
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A beiskolázás rendje 
 

 A gyermek addig látogathatja az óvodát, amíg az iskolai életmódhoz szükséges 

fejlettséget eléri, a törvényben meghatározottak szerint. 

  

 A gyermekek fejlettségét figyelembe véve az óvoda az iskolai beíratáshoz 

szakvéleményt állít ki. 

 

 

 Az iskolaköteles kort elért gyermekek kötelező orvosi vizsgálaton vesznek részt.  

 

 Némely esetben a Nevelési Tanácsadó és a Képességvizsgáló Szakértői Bizottság  

            vizsgálatára is szükség van ahova a szülő köteles gyermekét elvinni.  

 

 

 

Szülők az óvodában:  

 

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

 

 A gyermekről tájékoztatást csak a saját óvónőitől vagy az óvodavezetőtől kérhetnek a 

szülők! 

 

 A szülőknek lakásuk és/vagy mobil telefonszámát, az óvodát sajátosan érintő 

adatváltozását jelenteniük kell az óvónőknek. 

 

 Várjuk a szülői értekezletek, fogadóórák találkozásait, a szülők érdeklődő aktivitását! 

 

 Az intézményvezető és az óvónők előzetes egyeztetés alapján fogadóórát tartanak. 

 

 Cselekvő támogatást kérhet az óvoda a hatékony nevelési feladatainak megvalósításához!  

 

 A szülőktől kérjük, az óvodában folyó pedagógiai munkával, az óvoda működésével 

kapcsolatos észrevételeiket, tapasztalataikat jelezzék, segítsék elő a közös gondolkodást, 

együttműködést, nevelést. 

 

 Az óvodai élet problémáival csoportjuk óvónőjéhez. Ha problémája nem nyer elintézést, 

az óvoda vezetőjéhez fordulhat.  

 

 A szülők képviseletét az SZK (Szülői Közösség) látja el (csoportonként 2 fő) 

 

 Az óvodába a szülő, vagy gondviselő köteles a gyermekének az óvodába váltóruhát, 

tornaruhát hozni, és ezek tisztításáról gondoskodni. A ruhák elhelyezésére az óvodában 

minden gyermek számára jellel ellátott öltöző biztosított. 

 

 A szülő köteles az óvoda berendezéseire, felszerelésére, tisztaságára vigyázni és 

gyermekét is erre szoktatni. 
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Fizetési kötelezettségek: 

 

 Az óvodai nevelés ingyenes 

 

 A gyermekeknek óvodai étkezésért a szülő/gondviselő térítési díjat köteles 

fizetni, kivétel az ingyenesen étkező. Az étkezési térítési díj befizetése 

átutalással történik a tárgyhónapot követő hónap elején. A számlát a szülő 

gyermekének postaládájában találja meg, nyolc nap áll rendelkezésére 

annak kifizetésére.  

 

 Betegség esetén a hiányzás bejelentését a következő naptól tudjuk 

elfogadni, abban az esetben, ha a bejelentés reggel 9 óráig megtörtént 

személyesen, vagy telefonon.  

 

 Az ingyenes étkezésben részesülő gyermekek hiányzásakor is köteles a 

szülő az étkezést lemondani. 

 

 A fizetés elmaradása esetén a szülő az elmaradt összeg mértékéről 

értesítést, a díj befizetéséről pedig felszólítást kap. 

 

 Ingyenes étkezésre jogosultság a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 

6.melléklete szerinti nyilatkozat benyújtásával igényelhető. 

 

 Fenntartói kedvezményt az Önkormányzat Igazgatási Irodájához kell a  

                  szülőnek benyújtani. 

 

 

 

Záró rendelkezések: 

 

 A házirend hatálya határozatlan idejű. 

 A házirend hatályba lépése: 2016. szeptember 1. 

 A házirend módosításának eljárási rendje: a törvényi változásokat követve,  

      a nevelő testület indítványára. 

 

 

      

 

Solymár, 2016-08-26.                 

 

 

 

                                                                                       …………………………………… 

                                                               Intézményvezető 
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   Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda 

Jegyzőkönyv 
 

 

Készült 

 

Időpontja:  2016.08.26. 

 

Helyszín: 2083. Solymár Mátyás király u. 19. 

 

Esemény: Nevelői értekezlet 

 

Téma: 1. Házirend módosításának elfogadása  

                 

Jelen vannak:  

1. Babicsek Bernátné 

2. Cservenekné Zwickl Diana 

3. Czárán Krisztina 

4. Drevenáné Schokátz Ágnes 

5. Koczó Dóra 

6. Kovács Katalin 

7. Málikné Kuruc Kinga 

8. Milbich György 

9. Szilvásiné Lieber Mónika 

10. Tagscherer Jánosné 

11. Tallerné Szőke Rita 

12. Tallér Jánosné 

13. Törcsiné Reményi Cecilia 

14. Varga Teodóra 

15. Velenceiné Dankó Edit 

 

Igazoltan távollévők: 0 

 

Igazolatlanul távol lévők: 0 

 

Jegyzőkönyvvezető: Czárán Krisztina 

 

Hitelesítő: Szilvásiné Lieber Mónika                     

 

Hozzászólások: 

  

Határozat: 
Nyílt szavazás útján.  
 

2/2016.(08.26.) sz. határozat 

Az óvoda nevelőtestülete a házirendet 2016. év augusztus hó 26. napján tartott határozatképes 

tanévnyitó értekezletén át nem ruházható jogkörében 100 %-os igenlő szavazattal 2/2016  

határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai az alábbiakban 

hitelesítő aláírásukkal tanúsítják 
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 Jelenléti Ív 
mely készült  

Időpont: 2016. 08. 26-án 1700- 2000
  

 

A Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda (2083 Solymár, Mátyás kir. u.19.) 
nevelő testületi szobájában tartandó tanévnyitó  értekezleten. 

Téma: Az óvoda módosított Házirendjének elfogadása 
 

Név Beosztás 

 Óvodavezető 

 Óvónő 

 Óvónő 

 Óvónő 

 Óvónő 

 Óvónő 

 Óvónő 

 Dajka 

 Dajka 

 Dajka 

 Pedagógiai asszisztens 

 Konyhalány 

 Takarító 

 Gondnok 

 Titkárnő 

Meghívottak, véleménynyilvánítók A meghívott által képviselt szervezet 
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Legitimációs záradék 
 

 

A Házirendet készítette: Az intézmény vezetője 

                                                                                                                        

                                                                                                …………………………….. 

dátum                                                                             aláírás 

                                                                                         a nevelőtestület nevében 

 

A szülői képviselet, a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda Házirendjének 

elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a 

dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, 

valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás 

nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal 

kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 

 

 ……………………………..  

              dátum aláírás  

 a szülői képviselet nevében 

 

A fenntartó, a Lustige_Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda Házirendjének elfogadásához a 

magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát 

korlátozás nélkül gyakorolta és megadta a ……………. sz. határozatszámon  

Solymár  Német Nemzetiségi Önkormányzata. 

 

 ……………………………..  

              dátum aláírás  

Ph 

 

 

Az óvoda nevelőtestülete 2016. év  augusztus hó 26. napján tartott határozatképes tanévnyitó 

értekezletén át nem ruházható jogkörében 100 %-os igenlő szavazattal a  

Házirendet 2/2016 határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai az 

alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

 ……………………………..  

              dátum aláírás  
Ph. 

 

 


