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HÁZIREND 

 

Jelenlegi jogszabályi háttere: 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

• 1993. évi LXXIX. törvény 

• 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 

• A gyermekek jogairól szóló 1998. nov. 20-án kelt egyezmény (hazánkban 1991-

ben kihirdetve) 

Célja: 

• A törvényi előírások megfelelés érvényesítése 

 

 

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák 

el és a gyermekeik érdekében a benne foglaltakat maradéktalanul, tartsák be! 

A házirendben foglaltak megsértése az óvodában ugyanolyan 

jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése. 

 

 

Általános információk az intézményről 

 

Az óvoda fenntartójának neve: 

OM azonosító: 034333 

Belváros - Lipótváros, Budapest Főváros V. 

Kerület Önkormányzata 

A fenntartó címe: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. 

Telefonszáma: (06 1) 8727-272 

Az óvoda neve: Játékkal-mesével Óvoda 

Az óvoda címe: 1055 Budapest, Kossuth tér 9. 

Telefon: (06 1) 3111-433 

Óvodavezető neve: 

Óvodavezető helyettes neve: 

Losonci Judit 

Szőke Zsófia 

Az óvoda gyermekorvosa: Dr. Söregi Mária 

Az óvoda logopédusa: Bogár Mariann 

Az óvoda pszichológusa: Balog Melinda 

  

  

Tagóvoda címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 19. 

Telefon: (06 1) 3114-070 

Tagóvoda vezető neve:  Malcsik Mónika 

A tagóvoda gyermek orvosa: Dr. Kary Edit 

A tagóvoda logopédusa: Bogár Mariann 

A tagóvoda pszichológusa: Balog Melinda 
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Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Marton Zsoltné - elérhető az Alkotmány utcai 

tagóvodában 

  

Fogorvos neve: 

 

Telefon: 

Dr. Dobronyi Beáta 

1055 Budapest, Markó utca 7. 

(06 1) 3114-859 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat V. 

kerületi Tagintézménye (Nevelési 

Tanácsadó) 

1051 Budatest, Vármegye utca 11.-13. 

(06 1) 3173-086 

  

Belvárosi Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Telefonszám: 

1056 Budatest, Havas utca 2. 

 

(06 1) 3020-100 

 

Az intézmény nyitva tartása: 

 

A nevelési év:   

Tárgy év szeptember 01.- augusztus 31. 

Téli szünet: Karácsony és Újév között az óvoda zárva tart, ügyeletet biztosít. 

Nyári zárás:  

A fenntartó által meghatározott négy hét, melynek pontos idejéről tárgy év február végéig a 

szülők értesítést kapnak.  

A nyári zárás alatti ügyeleti rendet a fenntartó rendeli el. 

A nevelés nélküli napok száma: 5. 

Pontos idejéről és okáról hét nappal megelőzően értesítjük a szülőket és a fenntartót. Kivételt 

képeznek rajtunk kívülálló okok (általános sztrájk, társadalmi megmozdulások), amelyek a 

biztonságos nyitva tartást és a gyermekek óvó-védő feladatainak betartásában 

akadályoztatnak. 

Az óvoda napi nyitva tartása: 6- 18h-ig 

Délután 17- 18 h-ig csoportonként heti váltott ügyeletet tartunk 

Gyermek az óvodában legfeljebb 10 órát tartózkodhat. 

 

 

Általános rendelkezések: 

 

• Előzetes megbeszélés alapján a szülő rendelkezésére bocsátjuk az intézmény 

Pedagógiai Programját. 

 

A gyermekek hozatala és hazavitele: 
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• A gyermeket óvodába kísérő személy köteles az óvoda dolgozóinak átöltöztetve 

személyesen átadni. Felelősséget csak az átadott gyermekért tudunk vállalni. 

• Az öltözőben a hely szűke miatt, a gyermekek testi épsége érdekében, csak a 

szükséges ideig tartózkodjanak. 

• Tilos a gyermeket a kapuból egyedül felküldeni. 

• A gyermeket csak a szülő, gondviselő illetve az általuk írásban meghatalmazott 

személy viheti el. Rendkívüli esetben telefonon szóbeli értesítést is elfogadunk. 

• 14 éven aluli kiskorúnak még meghatalmazás esetében sem adunk ki gyermeket. 

• A gyermeket teljesítő képességében korlátozott / egészségügyi, alkoholos, 

kábítószeres befolyásoltság stb./ személynek nem adjuk ki.  

• A nyitvatartási időn túl az intézményben maradó gyermekről az óvodapedagógusok a 

törvényben meghatározott módon gondoskodnak.  

• Az intézményben láthatásra, kapcsolattartásra mód nincs! 

• Külön élő szülők esetében bírói végzés nélkül mind a két szülő gyakorolhatja jogait, 

az óvodapedagógus a gyermek elvitelét nem tilthatja meg! Bírói végzés esetén az 

óvoda köteles a döntés szerint eljárni és azt, még szülői kérésre sem bírálhatja felül! 

 

Étkeztetés: 

 

Az étkezés befizetésének és lemondásának rendje: 

 

• A szülő az étkezésért térítési díjat köteles fizetni. Az összeget a fenntartó állapítja 

meg. A 100%-os befizetésen túl, a fenntartó egyéni kérelem benyújtásának 

elbírálása után ingyenessé teheti az étkezést az alábbi jogcímek alapján: 

 

o gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül - ebben az 

esetben a szülő köteles a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló 

határozatot az óvodában bemutatni 

o tartósan beteg vagy fogyatékos 

o családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

o családjában három vagy több gyermeket nevelnek 

o családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 

130 %-át 

 

• .A Kossuth téri és az Alkotmány utcai óvodában csekken vagy banki átutalással 

történik a befizetés. A csekket, illetve az utalást igazoló bizonylatot az óvoda       

e-mail címére  kérjük elküldeni, az étkezés megrendelése végett. 

 

• A befizetett étkezést betegség vagy egyéb hiányzás miatt le kell mondani. A 

lemondott étkezések díját az intézmény a következő befizetésnél jóváírja. 
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Végleges távozás esetén az V. kerületi Önkormányzat a megadott 

bankszámlaszámra utalja a visszatérítendő étkezési díjat. 

• Lemondás rendje: minden nap 830 h - ig lehet a következő napi étkezést lemondani.  

• Étel allergia esetén orvosi igazolás ellenében diétás ebédrendelésre van mód. 

 

• A gyermekek étkezésének időpontjai: 

o folyamatos reggeli 9h-ig 

o tízórai (gyümölcs) 1030-kor 

o  ebéd 12h- 13h között 

o  uzsonna: 15 h - 16 h között 

• Intézményünkben nincs meghatározva a beérkezés időpontja, ezért kérünk minden 

szülőt, hogy amennyiben kilenc óra után érkeznek az intézménybe, gyermeküket 

otthon reggeliztessék meg. Egészségügyi okokból a két étkezés között legalább 

három órának el kell telni. 

• Figyelem! A gyermekek egyéni étkeztetése a többi gyermekkel szemben nem 

etikus. Az öltözőszekrényekben tárolt élelmiszerek gátolják azok tisztántartását, 

elősegíti az estleges nem kívánt rovarok elszaporodását. Kérjük az intézményen 

belüli étkeztetés mellőzését! 

• A gyermekeknek cukrot, rágógumit a balesetveszély miatt az óvodába behozni, 

enni az óvodapedagógus tudta nélkül Tilos!  

 

Egészségvédelem: 

 

• Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. 

• Olyan gyermek, akinek hőemelkedése van, vagy lázas, hány, hasmenéses vagy 

kiütéses az intézményben nem tartózkodhat. A szülő köteles az óvónői értesítést 

követően a legrövidebb időn belül, hazaviteléről gondoskodni. 

• Nem etikus egészséges közösségbe hozni olyan gyermeket, akin otthon betegség 

tünetei / hányás, hasmenés, láz / mutatkoztak. 

• Fertőző betegségről a fertőtlenítés miatt az óvodát haladéktalanul értesíteni kell. / 

bárányhimlő, skarlát, stb./ 

• Az óvónőknek tilos otthonról behozott gyógyszert beadni a gyermekeknek. Ugyan 

ez vonatkozik a vitaminokra, orrcseppekre stb. Kivétel képeznek az allergia 

gyógyszerek és a lázcsillapító. 

• A szülő köteles az óvodapedagógussal közölni, ha gyermekének allergiája van, 

vagy gyógyszer érzékenységben szenved. 

• A szülő köteles 24 órán belül jelenteni az intézmény felé gyermeke 

távolmaradásának okát. / betegség, nyaralás stb./ 

• Betegségből felépült gyermekeket csak orvosi igazolással vehetjük be 

intézményünkbe. 

• Betegség esetén három napot meghaladó hiányzás után orvosi igazolás szükséges 

• Amennyiben a gyermek hajában élősködő van, szülővel, gyermekorvossal, 

ÁNTSZ szakemberével közösen szüntetjük meg a problémát. 
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• Láncot, karkötőt, gyűrűt értékétől függetlenül a balesetveszély miatt az 

intézménybe behozni TILOS! 

• A fülbevalókért felelősséget nem vállalunk. 

• Az intézmény egész területén dohányozni TILOS! 

• Esetenként minden gyermeknek szükséges egészségügyi csomagot hozni, 

használattól függően ezt külön jelezzük. 

 

Gyermekeink jogai: 

 

• Az intézmény dolgozóinak és a szülők kötelessége a gyermekek mindenekfelett álló 

érdekeit figyelembe véve az életkorának megfelelően nevelni és fejleszteni. 

• A gyermeknek joga van biztonságot sugalló, érzelmileg meleg, szeretetteljes, 

elfogadó, bizalommal teli légkörben nevelkedni. Megilleti a biztonsághoz való jog. 

• Sem a gyermeket, sem a szülőt nem érheti hátrány, vallási, nemzeti és etnikai 

hovatartozása miatt.  

• Intézményünkben tilos a közvetlen, ill. közvetett megkülönböztetés, különbségtétel, 

korlátozás. Ugyan így tilos a pozitív irányú megkülönböztetés, a túlzott kedvezés is. 

• Tilos a gyermek testi fenyítése! A szülő sem teheti ezt az intézmény területén belül és 

azon kívül sem! A gyermeket különleges védelem illeti meg!   

• Tilos az intézmény területén a gyermek bármilyen irányú, célú megszégyenítése! 

 

Szülői jogok: 

 

• A szülőnek joga van az óvoda Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési 

Szabályzatát valamint Esélyegyenlőségi tervét megismerni. 

• Joguk van szülői szervezetet /SZ SZ/ létrehozni és működtetni. Az óvodai Szülői 

Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét. 

• E szervezet által a szülők és a gyermekek nagyobb csoportját érintő döntésekbe 

véleményt nyilvánítani, és azt írásban közölni. Intézménybe beíratott mindenkori 

gyermeklétszám alapján számolva a gyermekek nagyobb csoportját, a létszám fele 

plusz egy főben határoztuk meg. 

• Joga a házirend megismerése és kötelessége azt betartani. 

• A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, az esetleges problémákról időben, korrekt 

tájékoztatást kapjon. Tájékoztatást csak a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógus 

adhat! 

 

A szülő kötelességei: 

 

• Köteles gyermekét óvodába járatni legalább napi 4 órát, attól a nevelési évtől kezdve, 

amely év augusztus 31-ig gyermeke betöltötte a harmadik életévét. Amennyiben a 

gyermek tartósan igazolatlanul hiányzik ettől az időponttól kezdve, az intézmény 
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köteles a Közoktatási Törvény előírása szerint értesíteni az állandó bejelentett 

lakóhely szerinti illetékes jegyzőt./ 11/ 1994..(VI.8.) MKM r. 20.§ 4. bek./ 

• Köteles a gyermekét tisztán, ápoltan, gondozottan óvodába hozni. 

• A gyermek minden ruházatát tanácsos jellel ellátni. Ellenkező esetben az intézmény, 

felelősséget nem vállal. 

• Balesetek elkerülése végett TILOS az óvodai használatra a papucs, magas sarkú cipő, 

különböző nadrágtartó stb. 

• Lehetőség szerint a váltó ruházat olyan minőségű legyen, hogy a gyermeket ne 

korlátozza a szabad mozgásban, játékban, 

• Rongálódása esetén, / szakadás, festék folt stb. / ne képezzen vitás kérdést a szülő és 

pedagógus között 

• A szülő az állandó elérhetőségét, illetve annak változását, valamint a lakcím 

változását, haladéktalanul köteles közölni az intézménnyel.  

• Joga, de kötelessége is gyermeke fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérni és a 

vele foglalkozó óvodapedagógussal a kapcsolatot tartani. 

• Tartsa, tiszteletben az intézmény nevelési elveit. Ezen elveket otthon is próbálják meg 

érvényesíteni. 

• A szülő kötelessége az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartani! 

Az intézmény összes dolgozója a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során 

büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül. 

• Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni, akkor 

az óvodának törvény által előírt kötelessége jelezni azt az illetékes Gyermekjóléti 

Szolgálat felé /Gyvt.17.§/ 

• A szülői értekezleteken kérjük, lehetőleg minden szülő vegyen részt, az ott hozott 

határozatok minden szülőre nézve kötelezőek. 

• A szülő és az intézmény közötti kapcsolattartás formái: 

1. szülői értekezletek 

2. előre egyeztetett fogadó órák 

3. előre meghirdetett játszó délutánok 

4. eseti családlátogatások 

 

Panaszkezelési eljárás: 

 

• Vitás kérdés esetén minden esetben az első fok a gyermekkel közvetlenül foglalkozó 

óvodapedagógus. 

• Amennyiben ezen a szinten nem kap a szülő megnyugtató megoldást,  problémájával 

az óvoda vezetéséhez fordulhat. 

• Ha az intézményen belül nem kap megfelelő orvoslást, akkor az óvoda fenntartójához, 

azon belül is az Népjóléti Osztály, Oktatási Csoport illetékes szakemberéhez fordulhat 

panaszával. 
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Egyéb rendelkezések: 

 

• Az intézménybe otthonról csak olyan tárgyakat, játékokat lehet behozni, amelyek 

az óvodai nevelést elősegítik.  Ezen tárgyak megrongálódásáért, esetleges 

elvesztésért felelősséget nem vállalunk. Kerékpár, egyéb tárgyak tárolása nem áll 

módunkban. 

• Az intézményben a dolgozókon és a gyermekek hozzátartozóin kívül csak vezetői 

engedéllyel lehet tartózkodni. 

• Tilos minden olyan reklámanyag elhelyezése, amely nincs összefüggésben az 

óvodai élettel. Az azzal összefüggőket is csak vezetői engedéllyel lehet elhelyezni. 

• Az óvoda minden dolgozójára vonatkozik a titoktartási kötelezettség. 

• A tudomásukra jutott információkat, személyes adatokat kötelesek bizalmasan 

kezelni. 

 

 

Bombariadó esetén a gyermekeket az intézmény másik tagóvodájába menekítjük, ezzel 

egyidejűleg a szülőket értesítjük.  

 

A tűz és balesetvédelemmel kapcsolatos tudni valókat az intézmény tűz és balesetvédelmi 

utasítása tartalmazza, melynek kivonatát az előtérben helyezzük el. 

 

Ünnepek rendje: 

 

Az óvodában hagyományos gyermek és nemzeti ünnepek a Pedagógiai Program által 

kialakított rend szerint zajlanak, melyekről szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket. 

 

Záradék: 

 

• Jelen házirend az elfogadást követően lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

• Felülvizsgálatára személyi vagy jogszabályi változás esetén kerül sor. 

• Jelen házirendet minden szülő az elfogadással egyidejűleg kézhez kapja. 

• A házirend egy példánya a faliújságon kifüggesztésre kerül, hogy bárki szabadon 

megtekinthesse. 

• Minden évben az új szülő a beiratkozással egyidejűleg megkapja. 

 

 

 

 

 

 

 

 


