Kedves Szülők!
Óvodánk házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai
életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
Kérjük, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődése
érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására!



HÁZIREND

Óvodánk neve, címe, telefonszáma:
ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI ÓVODA
2500 Esztergom Honvéd u. 15-25.
🕿 33-413-964
E-mail: info@honvedovi.hu,
web: www.honvedovi.hu
étkezés: honvedovi.etkezes@gmail.com
Az óvodavezető neve: Láposiné Fritz Anna
Az óvodavezető helyettes, gyermekvédelmi felelős neve: Weszelovszky Natália

1. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?
a) ha felvételt nyert és szobatiszta,
b) teljesen egészséges,
c) az étkezés térítési díját befizették.

2. Óvodánk nyitva tartása
A nevelési év tart: szeptember 1-től augusztus 31-ig.
Karácsony és újév között, nyáron egy hónapot az óvoda a fenntartó rendelkezései szerint zárva
tart.
Nevelés nélküli munkanap: egy nevelési évben öt munkanap.
A zárva tartások és a nevelés nélküli munkanapok idején másik óvodában gondoskodunk a
gyermekek elhelyezéséről, ha a szülő (munkahelyi elfoglaltsága miatt) ezt kéri.
A napi nyitva tartás:

hétfőtől - csütörtökig
pénteken

6 - 1630 h
6 – 16 h

Reggel 6-7.30 óráig, délután 16-1630 óráig a gyermekek összevont csoportban tartózkodnak.
Zárva tartások idején szintén összevont csoportokban biztosítunk elhelyezést a gyermekeknek.

Egész évben szeretettel várjuk azokat a kedves szülőket és gyerekeket, akik meg szeretnék
ismerni óvodánk életét. Előzetes egyeztetés a gyermekek megszokott napi életének
zavartalansága és biztonsága miatt szükséges.
www.oktatas.hu intézménykereső pontjában intézményünk SZMSZ, PP és HÁZIREND
dokumentációja megtalálható.
3. Gyermekek az óvodában
(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről)
27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség
45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles
az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
(2) * A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő
kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig
óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig
nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni,
akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem
benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben
történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő
kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének
teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat.
(3) * A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik
életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a
tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség
meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója
dönt.
(5) * A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos
helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése
szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni
munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet
megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot
követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással
történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott esetben
az egyéni munkarendet biztosítani kell.
(5a) * A készségfejlesztő iskola a tanuló javára köteles felelősségbiztosítást kötni, amely
kiterjed a tanulói balesetekre és a tanuló által okozott kárra. Az e bekezdésben meghatározottak
fedezetét a fenntartó külön előirányzatban köteles biztosítani.
(6) * A felmentést engedélyező szerv dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének egyéni
munkarend keretében tehet eleget. Az eljárás során a felmentést engedélyező szerv
megkeresheti a gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót,
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyámot.

(6a) * Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik
meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket,
az iskola igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a következő félévtől
csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.
(6b) * A (2) és (6) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől
számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a
bíróság nem változtathatja meg.
(6c) * A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon
belül intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított
harminc napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás
tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek.
(6d) * A perben egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az
egyesbíró a perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben három hivatásos
bíróból álló tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb egyesbíró nem járhat el.
(6e) * A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított
negyvenöt napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a
felek részére kézbesíti.
(6f) * A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény 148. §-a szerinti ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket.
(7) * A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában, valamint fejlesztő
nevelés-oktatásban teljesíthető.
(8) * A hivatal gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek
nyilvántartásáról, a nyilvántartásból adatot közöl a területileg illetékes kötelező felvételt
biztosító óvodák, iskolák fenntartói számára. A felmentést engedélyező szerv hivatalból,
valamint a hivatal jelzése alapján elrendeli és felügyeli az óvodába járási kötelezettség és a
tankötelezettség teljesítését.
A gyermek kötelessége, hogy:
- részt vegyen, a kötelező és egyéb foglalkozásokon
- a pedagógus felügyelete, – a házirendben meghatározottak szerint – közreműködjön
saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában,
- óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen
egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát
védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak
vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot,
tevékenységet vagy balesetet észlelt. (életkorának megfelelően)
- megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a használt eszközöket, óvja az
intézmény felszereléseit,
- az intézmény pedagógusai, alkalmazottai, társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló társait,
A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell
számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és
lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.
A gyermeknek joga, hogy:
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében,

b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben
neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével,
sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák
ki,
c) nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,
d) a nevelés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és
többoldalú módon történjék,
e) igénybe vegye az óvodai ellátást, települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási
intézményben egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt,
f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát,
önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a
nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat
másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a
nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét
g) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges
gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a
pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,
A gyermek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően,
külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes
étkezésben részesüljön és
rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
3. 1. A gyermekek érkezésének és távozásának a rendje
-

Az óvodában szabad játék, tervszerű tanulás, képesség fejlesztés és tudatos
nevelőmunka folyik, ezért a gyermekeket lehetőleg 8 óráig szíveskedjenek behozni az
óvodába.
Óvodánk rugalmas napirenddel dolgozik, csak az étkezések időpontja kötött.
Reggelizés 8.30-9 óráig, ebéd 12-12.30 óráig, uzsonna 14.30-15 óráig tart.
A gyermek megérkezését, illetve elvitelét mindig jelezni kell az óvoda munkatársának!
Hazabocsátáskor, ha a szülőnek átadtuk a gyermeket, a gyermek felügyelete már a
gyermeket kísérő felelőssége!
A félnapos ellátásban részesülő gyermekeket kérjük, 13 óráig elvinni szíveskedjenek.

A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolása:
A gyermekek biztonsága érdekében a 16 év alatti kísérőt nem tartjuk elegendőnek. Az
óvodapedagógus által ismeretlen személynek gyermeket csak a szülő előzetes írásbeli
engedélyével adunk haza.
Ha a gyermek az óvodából távol marad, mulasztását írásban igazolni kell!


3.2. A gyermekekkel és az óvodával kapcsolatos egészségügyi és biztonsági szabályok
-

-

Óvodánk kiemelt nevelési feladata az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek
egészségének védelme.
Rendeletnek megfelelően a gyermekek belgyógyászati, fogorvosi, szemészeti és hallás
szűrővizsgálaton vesznek részt a szülővel együtt. A védőnővel, ill. a házi orvossal a
vizsgálatok időpontjáról szülőnek egyeztetni szükséges. Dokumentum másolatát
szíveskedjenek beadni az óvodába.
A gyermekek védelme és óvása, a balesetveszély elkerülése és elhárítása minden felnőtt
kötelessége. Rendkívüli esetekben /pl. tűz, bombariadó, stb./ a szabályzatok betartása
mindenkire kötelező.

-

-

Az óvodában csak tiszta és teljesen egészséges gyermek tartózkodhat!
Beteg, lábadozó, még gyógyszert szedő gyermek a saját és a többi gyermek
egészségének védelme és megőrzése érdekében nem járhat óvodába.
Tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a gyermeknek!
(Kivéve írásos orvosi ajánlás esetén, pl. allergiás pipa.)
Fertőző betegség vagy annak gyanúja (pl. rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás,
tetű, kötőhártya gyulladás, férgesség, szemölcs, rüh) és allergia esetén a szülőnek
bejelentési kötelezettsége van!
A rövid idejű betegség után is (pl.: COVID-19 jellegű tünetek, hőemelkedés, láz, tetű,
árpa, kötőhártya gyulladás, bárányhimlő, férgesség, felülfertőzött felső légúti
betegségek,
hurutos
köhögés,
hasmenés,
hányás,
ismeretlen
eredetű
kiütések-bőrelváltozások, rüh…stb. vagy ezek gyanúja a saját és a többi gyermek
egészségvédelme érdekében orvosi vizsgálat, ellátás ajánlott.
Javasoljuk a szervezet természetes öngyógyító erejét erősíteni. (pl. szúnyogcsípés
esetén)
A napvédőket, ápoló krémeket a szülő írásos kérelmére, névvel ellátva, zárt
csoportszobai szekrényben tároljuk.
A gyermekek óvodai zsákjában tilos gyógyszert, vitamin tablettát, egyéb
étrend-kiegészítő készítményt vagy krémeket hagyni!

Baleset vagy napközbeni gyermek megbetegedés esetén:
A gyermeket haladéktalanul ellátjuk, a szükséges intézkedéseket megtesszük, a szülőt
mielőbb értesítjük, hogy szükség szerint minél hamarabb vigye el a gyermekét
orvoshoz.
-

Az óvoda egész területén tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás!
A csoportszobákban csak váltócipőben lehet tartózkodni.
Kérjük, hogy a babakocsikat az óvoda folyosóján kívül más helyiségekbe ne tolják be!
A TORNATEREMBEN ÉS AZ UDVARON GYERMEK CSAK FELNŐTT
FELÜGYELETTEL TARTÓZKODHAT!
Kérjük Önöket, ha délután még játszani szeretnének gyermekükkel az udvaron, a
bejárattól jobbra eső, nagycsoportosok udvarrészét vegyék igénybe!
Kérjük a felnőtteket, hogy az utcai kaput mindig zárják maguk után! Biztonsági okok
miatt NE gyermekükkel végeztessék el ezt a feladatot!

3.3. A gyermek étkezése az óvodában
-

A gyermekek napi háromszori táplálkozásának feladatát a HUNGAST Esztergom Kft.
látja el.
Az étkezési díjak befizetése minden hónap tizedik napja után történik. A befizetés
pontos dátumát a bejárati ajtón jelezzük. A gyermek a rendeleteknek megfelelően
ingyenes étkezésben részesülhet.
A kedvezményről az óvodatitkár ad felvilágosítást.

Hiányzás esetén az étkezés lemondható és igényelhető előző nap 9 óráig telefonon (413-964)
vagy személyesen az óvodatitkárnál, a csoportok faliújságján írásban a kihelyezett
„ÉTKEZÉS” táblán és a honvedovi.etkezes@gmail.com webcímen.

-

A csoportban lévő felnőtteknek szóban jelzett étkezéssel kapcsolatos információkat nem
tudjuk figyelembe venni!

-

Be nem jelentett hiányzást és 9 óra után jelzett kérelmet, csak a második naptól tudunk
figyelembe venni, és a gyermek étkezése a következő naptól nem kerül megrendelésre.
Ebben az esetben a térítési díj visszafizetésére a szülő nem tarthat igényt.
Újra csak akkor rendelünk, ha a szülő azt jelzi. A gyermek fogadása étkezés
megrendelésének hiánya esetén étkezés nélkül délig lehetséges.
A lejelentés a következő munkanaptól lép életbe, és a következő befizetéskor írható
jóvá.
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
Minden be és visszafizetés csak bizonylattal történik.

KÉREM A KEDVES SZÜLŐKET AZ ÉTKEZÉS BEFIZETÉSEK IDŐPONTJÁNAK
PONTOS BETARTÁSÁRA!
A térítési díj befizetésének rendszeres elmulasztása esetén a gyermek óvodai jogviszonya
megszüntethető.
Gyermeknevelési támogatás igénylése a szülő joga, és a Városháza illetékes osztályán
kérelmezhető.
- Az óvoda területén a gyermek egyéni étkeztetése, nassolása a többi gyermek előtt nem
etikus, nem felel meg a kulturált étkezési szokásoknak, valamint az óvoda tisztán
tartását (öltöző, folyosó) is zavarja.
3.4. A gyermeknek az alábbi felszerelés szükséges óvodánkban
-

váltóruha, váltócipő, ruhazsák, tornafelszerelés,
a délutáni pihenéshez takaró huzat, kispárna huzattal, lepedő és pizsama,

A gyermekek ruházatát jellemezze az önállóságot segítő praktikusság, kényelem és a tisztaság.
Ruhaneműkért és az óvodába behozott tárgyakért (játék, kerékpár, stb.) felelősséget nem
vállalunk!
Ékszerek (gyűrű, fülbevaló, nyaklánc stb.) viselése balesetveszélyes, ezért azok viselése nem
ajánlott, írásbeli kérelemre, és csak szülői felelősségre lehetséges.
A csoportokba csak olyan otthonról hozott játékokat engedünk, amelyek a gyermekek
érzelmi biztonságát szolgálják, életkori sajátosságaiknak megfelelőek, és a gyermeki
személyiséget pozitív irányba fejlesztik. Ezek nagyságát, mennyiségét, minőségét és
biztonságosságát az óvodapedagógus szakmai kompetenciája eldönteni.
Ebben kérjük, a Szülők következetes és határozott együttműködését!
3.5.A gyermekek értékelésének szempontjai és rendje. A beiskolázás óvodai feladatainak
szabályai, eljárási rendje
Az óvodapedagógus
-

évente, a szülővel egyeztetett időpontban, szóban értékeli a gyermek fejlődését, szülő
kötelessége gyermeke fejlődését nyomon követni,
a beiskolázással kapcsolatos teendőkről a szülők faliújságján és fogadóórán adunk
felvilágosítást.

4.Szülők az óvodában
(2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről)

42. A szülő kötelességei és jogai
72. § (1) A szülő kötelessége, hogy
a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez
minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje
gyermeke fejlődését, előmenetelét,
b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének
teljesítését,
c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai
emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.
(2) A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját
vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon
választhat óvodát, iskolát, kollégiumot.
(4) * A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat
intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson,
továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő
foglalkozásokon való részvételét, ha a pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre
javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a
jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.
(5) A szülő joga különösen, hogy
a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét,
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen
részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, és
annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában mint választó és mint
megválasztható személy részt vegyen,
d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék,
iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított
tizenöt napon belül az óvodaszéktől, iskolaszéktől, kollégiumi széktől legkésőbb a
tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,
e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a
foglalkozásokon,
f) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
g) az oktatási jogok biztosához forduljon.
Kapcsolattartás és együttműködés

Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbben tudjuk együtt nevelni,
kölcsönös bizalomra, nyitottságra, együttműködésre van szükség.
Gyermekükkel kapcsolatban információt csak a saját óvónőitől, vagy az óvoda vezetőjétől
kérjenek. Egyéb esetben is közösen törekedjenek megoldásra.
Kérjük, a gyermekek mindenek feletti érdekét szem előtt tartva, forduljanak bizalommal az
óvodapedagógusokhoz vagy az óvodavezetőhöz, akik szakmai tudásukra és tapasztalatukra
építve nyújtanak segítséget.
A szülőknek lehetőségük van, hogy a megfelelő óvodai fórumokon aktívan részt vegyenek.
Fórumok:
-

fogadóóra (előzetes egyeztetéssel),
naponkénti rövid találkozások,
szülői értekezletek,
családlátogatások,
faliújságon keresztül,
egyéb, óvoda által szervezett programok.

Kérjük Önöket, hogy a napi találkozásokkor (reggel és délután) az óvónőt és a dajkát munkája
közben ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert az balesetet idézhet elő és zavarja a
nevelés-tanulás folyamatát!
Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék
és fogadják el társaik egyéniségét, egyediségét, tudják érvényesíteni magukat, de legyenek
képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal, oldják meg!
Törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék
gyermekeikben.
Pedagógiai Programunk – „Mocorgó” egészséges életmódra nevelés a szülők bevonásával -, és
Szervezeti és Működési Szabályzatunk mindenki számára hozzáférhető. Az ünnepekről
Mocorgó programunkban olvashatnak. A napirend a csoportok faliújságján található.
Kérjük, tanulmányozzák át valamennyit, és amennyiben dokumentumainkkal kapcsolatosan
további kérdéseik lennének, előzetesen egyeztetett időpontban az óvodavezető vagy a helyettes
készségesen ad felvilágosítást.
Óvodánk házirendje azokat a kérdéseket szabályozza, amelyekre a jogszabály felhatalmazást
adott, ezért a benne foglaltak megtartása ugyanúgy kötelező mindenkire nézve, mint a
jogszabály.
Esztergom, 2020. szeptember 1.
Mellékletek az intézményben olvashatók: szülői kártérítés, hiányzások igazolása, udvar
használat rendje, panaszkezelés.

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET:

……………………...

Láposiné Fritz Anna
Óvodavezető

Legitimációs záradék



A házirendet készítette:




Esztergom, 2020. szeptember 1.
Láposiné Fritz Anna
óvodavezető

Az óvoda házirendjét a nevelőtestület elfogadta.

Esztergom, 2020. szeptember 1.
………………………………..
Nevelőtestület képviselője

A szülők képviselői tanácskozási jogukat gyakorolták a házirend elfogadásakor.
Esztergom, 2020. szeptember 1.
…………………………………….
Szülők képviselője
A házirenddel a fenntartó egyetért.
A házirend nyilvánosságra hozatala: 2020. szeptember 1.
A házirend hatályba lépésének időpontja: 2020. szeptember 1.

A házirend minden nevelési év kezdetekor felülvizsgálatra kerül, módosítására akkor kerül sor,
ha a jogszabályok változnak, illetve ha a nevelőtestület vagy a szülők erre javaslatot tesznek. A
házirend módosítására ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint a készítésére.

