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Kedves Szülők! 

Óvodánk házirendjét az Önök és gyermekeik igényeit figyelembe véve készítettük. Kérjük, 

olvassák el figyelmesen és törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönjük! 

Ezen házirend az óvodai intézményegységre íródott. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. A házirend az óvoda belső életét szabályozza. Hatályos az óvoda egész területén, 

/székhely-telephely/ illetve az óvoda által szervezett rendezvényeken. 

2. A házirend érvényes a gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény dolgozóira és az 

óvodában tartózkodó szülőkre, látogatókra egyaránt. 

3. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes. 

4. Az óvoda házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok és 

kötelességek gyakorlásával, az óvoda munkarendjét, a helyiségeinek használatával 

kapcsolatos helyi szabályokat. A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak 

a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az óvoda valamennyi gyermekére, 

pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi 

szabálya, és kötelességük ezek megtartása az óvoda területén is. Így különösen érvé-

nyes rájuk a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, /továbbiakban NKT./ és 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012 

(VIII. 31.) EMMI rendelet. 

5.  A házirendet a vezető készíti, a nevelőtestület fogadja el a Szülők Közösségének 

egyeztetési jogának gyakorlása után. A Villányi Német Önkormányzat képviselője il-

letve a fenntartó véleményezésével, jóváhagyásával. A házirend módosítását megha-

tározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti. 

6. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, van helye, melynek részletes szabá-

lyait a jogszabályok tartalmazzák. 
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II. Általános információk 

Az óvoda neve: Villányi Kikerics Óvoda, Mini - Bölcsőde és Főzőkonyha Kindergarten 

„Kikerics” Willand 

 Az óvoda címe: 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 

        Telefonszáma: 72-492-576 

1. sz. telephelye: Szociális konyha 

7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 1-3.  

Telefonszáma: 72-492-023 

OM azonosító: 202259 

Fenntartó: Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

Székhelye: 7773 Villány, Fő tér 1. 

Elnöke: Krizics Zsanett 

Az óvoda e-mail címe: villanyovi@gmail.com 

Az óvoda honlap címe: www.kikericsovoda.hu  

Csoportok eloszlása: 3 db. óvodai csoport 

           2 db. mini-bölcsődei csoport 

Intézményvezető: Kincses Tamásné 

             Telefonszáma: 06/30-483-0722 

 

                     Az óvoda működési rendje, nyitva tartása: 

 

A nevelési év időintervalluma: szeptember 1-től augusztus 31-ig. 

A szorgalmi időszak meghatározása: szeptember1-től május 31-ig. 

Nyári nyitva tartás: június 1-től augusztus közepéig összevont csoportokkal. 

Nyári zárva tartás / nagytakarítás/ ideje: 2-3 hét, augusztus hónap utolsó heteiben./ aug. 

20. függvényében. 

Nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap. 

Téli szünet ideje: Karácsony és Újév közötti időszak. 

Az iskolai tavaszi és őszi szünet idején összevont csoporttal ügyeletet tartunk. Az ügyelet 

szülői igény szerint biztosított 10 jelentkező esetén /gazdaságossági megfontolásból/. 

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig reggel 6.00-17.00-ig. 

6.00-tól 7.00 óráig és délután 15.30-17.00-ig összevont csoportokkal működünk. 

Az ünnepek, illetve rendkívüli események miatt (áramszünet, stb.) a munkarendben be-

következett változásokról időben, 7 nappal előtte, írásban értesítjük a szülőket. 

mailto:villanyovi@gmail.com
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II.1. Óvodások napirendje 

         6.00-7.00 Összevont gyülekező 

         7.00-8.00 Gyülekező, játék, létszámellenőrzés 

         8.00-9.00 Tisztálkodás, folyamatos reggeli 

         9.00-11.00 Szabad játék, kezdeményezések, foglalkozások 

         11.00-12.00 Levegőzés, készülődés az ebédhez, tisztálkodás 

         12.00-12.45 Ebéd, tisztálkodás 

         12.45-14.45 Csendes pihenő 

         14.45-15.15 Uzsonna 

         15.15-17.00 Közös játék összevont csoportokkal, hazamenetel. 

 

III.  A házirend célja  

A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szerve-

zését, pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését. A házirend 

elősegíti intézményünk nevelő-oktató feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az óvodakö-

zösség tagjai számára. A házirend – az intézmény tanévenkénti munkatervével együtt – szabá-

lyozza az óvoda belső rendjét, életét. Megállapítja a gyermeki- szülői kötelességek és jogok gya-

korlásával kapcsolatos rendelkezéseket. 

 

Az óvoda használatba vételének rendje:/ EMMI IV. fejezet 20.§ (1-8.)/ 

Beiratkozás: a fenntartó dönt a beiratkozás idejéről. 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:  

   - szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló kártyája, 

   - gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ 

kártya, 

   - nem magyar állampolgár esetén, regisztrációs kártya, útlevél. 

 

Az óvodai jogviszony megszűnése:/ EMMI 50.§ (1-4.)/ 

- A szülő kérelmére, másik óvodába való átvétellel. 

- 10-nél több igazolatlanul mulasztott nap után, amennyiben az óvoda legalább két alka-

lommal figyelmeztette a szülőket a hiányzás következményeiről./ EMMI 51.§ (4)/ 

- A gyermek tankötelessé válásával, iskolai átvétellel a nevelési év utolsó napján. 

A gyermek óvodai nevelése a beíratást követően 2.5-3 éves korban kezdődik és az iskolába lé-

péshez szükséges fejlettség eléréséig tart.  / NKT. 45§(2-4)  
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A gyermek kötelessége és joga hogy:/ NKT. 46.§ (2-4)/ 

 - 3 éves kortól rendszeresen óvodába járjon,  

- a nevelési- oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben nevelkedjen, 

- naponta tisztán, rendezetten óvodába járjon, 

- képességeinek, érdeklődésének, adottságának megfelelő nevelésben oktatásban részesüljön, 

- nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

- részt vegyen az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson,  

- szakértői vizsgálat eredményének figyelembe vételével integrált óvodai nevelésben részesüljön 

és a         fejlesztő foglalkozáson részt vegyen, 

- megkülönböztetett bánásmódban részesüljön, 

- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

- a személyiséget, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák. 

 

A szülő kötelességei és jogai: /NKT.72.§ (1-5)/ 

- 3 éves kortól gyermekét rendszeresen óvodába járassa,/2015.09.01-től hatályos/ 

- szabadon megválaszthassa gyermeke részére a nevelési – oktatási intézményt, a gyermek adott-

ságának, nemzetiségi hovatartozásának megfelelően, 

- biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson 

való részvételét, 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába 

járatásához segítséget kapjon,  

- igénybe vegye a Pedagógiai Szakszolgálat intézményét, a Nevelési Tanácsadó szolgáltatásait, 

továbbá kötelessége, hogy a vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozáson megjelenjen, 

- tiszteletben tartsa az óvoda alkalmazottait, emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson 

irántuk, 

- megismerje és betartsa a nevelési-oktatási intézmény nevelési illetve pedagógiai programját, 

házirendjét, 

- a házirendet beiratkozáskor kézhez kapja,  

- gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kérjen és 

kapjon, gyermeke neveléséhez szükséges tanácsokat, segítséget a csoport óvónőitől, gondozónő-

től, kérjen, 

- a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a fog-

lalkozásokon, 
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- megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért, 

- rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvónőkkel,  

- elősegítse a közösségbe való beilleszkedést, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátí-

tását, 

- megadjon minden olyan információt gyermekéről, amely a gyermek neveléséhez-oktatásához, 

egészségéhez szükséges, 

- gyermekét naponta tisztán, rendezetten járassa az intézménybe, hiányzását reggel 8 óráig jelez-

ze, 

- óvodába, azokat a személyes tárgyakat, amik a gyermek lelki megnyugvásához, alvásához 

szükségesek, (kispárna, kiskendő, stb.), óvónői engedéllyel behozza, (a behozott tárgyakért az 

intézmény felelősséget nem vállal!) 

- indokolatlan hiányzás kerülése, 

- gyermeke óvodai személyes ruházatának névvel, jellel való ellátása (benti cipő, tornafelszere-

lés, pizsama), 

- kérelmére indokolt esetben szociális támogatásban részesüljön, 

- megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, 

- részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, (személyesen vagy képviselet útján) 

Kérjük olyan elérhetőség megadását, ahol legalább egy szülő, vagy hozzátartozó a nap folyamán 

értesíthető bármilyen felmerülő probléma esetén. 

 

Gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

- Betegség után orvosi igazolással jöhetnek újra közösségbe a gyerekek. /ÁNTSZ szabály/ 

- Hosszabb időre, csak szakorvos mentheti fel a gyerekeket az óvodába járás alól. 

- Óvodavezetői engedély kérhető további óvodai foglalkozásoktól való távolmaradásra, 

- Nem betegségből eredő hiányzást a szülő is igazolhat. 10 nap/ nevelési év 

- Óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. 

- Otthonról hozott gyógyszer beadása az óvónők részéről tilos! Kivéve allergia gyógyszer 

szakorvosi javaslat alapján. 

- Ételallergiás- tej- liszt érzékeny gyermek esetén kizárólag szakorvosi javaslat bemutatása 

után hozható be étel az óvodába. 

- Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van, himlők, májgyulladás, 

fejtetvesség is értendő alatta. 

- Kérjük, hogy csoportszobában higiéniai okokból, csak a benti cipőben tartózkodjanak a 

gyerekek, és az esetleges látogatók. 
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Nap közben megbetegedett gyermek szülőjét az óvónője haladéktalanul értesíti, az erre a célra 

kialakított elkülönítő helyiségben felügyelet biztosítása mellett elhelyezi.  A további felelősség a 

szülőt terheli a tekintetben, hogy intézkedik gyermeke mielőbbi orvosi ellátásáról. 

 

A gyermekek érkezésének-távozásának rendje 

- Az óvodába legkésőbb reggel 8 óráig be kell érkezni a gyerekeknek és 17.00-ig biztosí-

tott a felügyelet. 

- Az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át a gyermekét az óvó-

nőnek. 

- A vidéki buszos gyerekeket kizárólag a kijelölt buszmegállóban veheti át a sofőr, illetve a 

kísérő. Aki, lekési a járatot önállóan kell hogy gondoskodjon gyermeke óvodába juttatá-

sáról. A visszaút tekintetében, ha a gyermeket nem várja a megnevezett /aláírt/ kísérők 

közül senki, abban az esetben a busz visszaszállítja a gyermeket az óvodába. 

- A szülő által írásban megnevezett személyek, testvérek jogosultak a gyermek elvitelére. 

- Válófélben lévő szülők esetén, a gyermek elvitelét, csak bírósági végzés bemutatása ese-

tén korlátozhatja a szülő a másik fél rovására. 

 

 A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

A szülőknek lehetőségük van arra, és azt mi is igényeljük, hogy az óvodában folyó pedagógiai 

munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a 

közös nevelői munkát.  

Fórumok: szülői értekezletek, családlátogatás, fogadó órák, nyílt napok, eseti megbeszélések…  

Kérjük, fogadják el az óvodában integráltan nevelt gyermekek egyéniségét, másságát, igyekez-

zenek alkalmazkodni egymáshoz, és kérjük, hogy ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeik-

ben. Továbbá ne tegyenek durva, indulatos megjegyzéseket mások gyermekére, óvodánkra és az 

itt dolgozókra.  

Gyermekeiket neveljék a felnőttek tiszteletére. 

Az óvoda területén a gyermekek nassoltatása a többi gyerek előtt /csoki, szörp.../ nem etikus, 

kérjük, vegyék ezt figyelembe. 

Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szük-

ségszerű az együttműködésünk, nyitottság, őszinteség. Komolyabb probléma esetén az óvodave-

zető felkereshető és az érintettekkel közös megoldás keresésére nyitott az intézmény. 
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Térítési díj befizetésének-lemondásának rendje 

A térítési díj havonta, előre fizetendő. 

Hiányzás esetén legkésőbb reggel 8 óráig mondható le az étkezés az óvónőknél, óvodatitkárnál. 

A térítési díj befizetésének rendje: Minden munkanapnap 7-10-ig. Helye a Csillagvölgy Étterem. 

Kedvezményre való jogosultság megállapítása óvodás és iskolás gyermekek esetében az Önkor-

mányzat szociális osztályán további az óvoda-iskolatitkárnál található nyomtatvány kitöltése, 

vezető által való jóváhagyása után történik. 

A szociális étkeztetés igénylésének helye a Csillagvölgy Étterem. A pénztárosánál elhelyezett 

kérelem alapján igényelhető, az intézményvezető döntése alapján kerül megállapításra a jogo-

sultság, s fizetendő térítési díj mértéke.  

A pénztár elérhetősége: 72-492-023 

Nyitvatartási idő: munkanapokon 7.00-15.00 ig. A térítési díj befizetésének rendje  a kifüggesz-

tett tájékoztatókon naprakészen nyomon követhető. Térítési díj készpénzzel, továbbá Erzsébet 

utalvánnyal is fizethető. 

 

Pedagógiai munka az óvodában 

Az óvodai életet, foglalkozásokat úgy kell szervezni az óvodában, hogy az a szülők és fenntartó 

igényeinek megfeleljen. A szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tud-

jon tenni a gyermekek nevelésével ellátásával, gondozásával összefüggő feladatoknak. Pedagó-

giai programunkba az irodában bármikor biztosítjuk a betekintés lehetőségét. Továbbá megtalál-

ható honlapunkon is. 

 

Nevelési alapelveink 

Óvodánk, helyi nevelési program szerint működik, amit az itt dolgozó pedagógusok írtak, helyi 

sajátosságainkra, erősségeinkre építve. Törekszünk az általunk nevelt gyerekek személyiségének 

sokoldalú kibontakoztatásának lehetőségének megfelelően szervezni mindennapjainkat. Figye-

lembe vesszük az életkori sajátosságokat, egyéni képességeket. Folyamatosan nyomon követjük 

fejlettségüket és szükség esetén egyéni fejlesztési terv alapján segítjük elő a képességkibontakoz-

tatást. Nevelésük során a gyereket mindenekfelett álló érdekeit tartjuk szem előtt. Meghatároz-

zuk az iskolába lépéshez szükséges érettség kritériumait. 
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IV. Egyéb rendelkezések 

 

Az óvoda bejárati kapuját kérjük mindenkor biztonságosan becsukni. A gyermekek még szülői 

felügyelet mellet sem hozhatják működésbe a nagykapura szerelt nyitógombot! 

Az óvodai berendezéseket, használati tárgyakat csak az óvodába beíratott gyermek használhatja. 

A gyermek fejlődéséről, előmeneteléről, nehézségéről csak a csoport óvónők, adhatnak tájékoz-

tatást a szülő kérésére. 

Minden gyermekcsoportban kettő szülői értekezlet megtartására kerül sor. A tanköteles gyerme-

kek szüleinek, további egy alkalommal, az általános iskola pedagógusai az iskolában, március-

ban (az iskolai beiratkozás előtt) tartanak szülői értekezletet. 

A beszoktatáshoz szükséges személyes tárgyak behozatalára az óvónővel történő egyeztetést 

követően kerülhet sor. 

Óvodapedagógus által behozott tárgyak, szemléltető eszközök csak a biztonsági előírásnak meg-

felelőek lehetnek. 

A csoportszobákba a gyermekeken kívül csak az óvoda személyzete tartózkodhat.  

 A szülők írásbeli nyilatkozata nélkül a város területét a csoportok nem hagyják el. 

A vidéki gyermekeket falu buszokkal, illetve iskolabusszal felügyelet biztosítása mellett szállít-

juk haza. A hiányzó vidéki gyerekek szülei kötelesek a sofőrrel egyeztetni, a szállítást illetően! 

Az óvodabusszal csak a vezető által nyilvántartott gyermekeket szállítjuk. Egyéni kérések az 

óvodavezetővel egyeztetendők. 

 A nevelőtestület elfogadta a nemdohányzók védelméről szóló szabályzatot, melyben egyetértés-

ben hozta meg döntését, hogy a Villányi Kikerics Óvoda nemdohányzó intézmény, nemdohány-

zó munkahely. Ez a tilalom minden dolgozóra vonatkozik. Ezért az intézmény területén és 5 mé-

teres körzetében mindenki számára tilos a dohányzás. 

Tűzriadó, bombariadó és más veszély esetén az épületet – pedagógusok irányításával – fegyel-

mezetten el kell hagyni a megadott és ismert tervnek megfelelően. 

Az óvodába járó gyermekek évente egyszer fogorvosi, szemészeti és általános szűrővizsgálaton 

esnek át. 

Az óvodában plakátokat és hirdetményeket kifüggeszteni kizárólag az erre kijelölt helyen, csak 

előzetes engedélykérés után, az óvodavezető hozzájárulásával szabad. 

A faliújságok közerkölcsöt sértő és politikai tartalmú képeket, írásokat nem tartalmazhatnak. 

Baleset vagy egyéb közlendő esetén az intézmény felnőtt dolgozói intézkednek, melyről utólag 

értesítik a szülőket.  
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Amennyiben a szülő szeretne fontos üzenetet hagyni gyermeke részére, azt az óvoda központi 

számán (72-492-576) továbbra is megteheti. 

Szorgalmi időben az óvoda területén csak az óvodai jogviszonyban állók tartózkodhatnak, kivé-

ve az engedéllyel rendelkezők. A délutáni foglalkozásokon az azokra írásban jelentkezettek, il-

letve az óvodával szerződésben állók vehetnek részt. Aki az intézmény szolgáltatásait igénybe 

veszi, köteles megtéríteni az általa okozott kárt. 

Az óvodában biztonsági kamerarendszer működik. A felvételek rögzítésre kerülnek. Ennek 

tényéről felhívjuk a látogatóink figyelmet a főbejáratnál. 

 

A házirend egy-egy példányát a szülők beiratkozás alkalmával kézhez kapják. 

A házirendet 2 évente felül kell vizsgálni. 

A házirend kiterjed az óvodával bármilyen jogviszonyban lévő gyermekre. 

A módosítás elfogadásának időpontja: 2018. 08. 28. 

Hatályba lépésének ideje: 2018. 09. 01. 

A házirend betartását köszönjük! 

 

Kincses Tamásné. sk. 

intézményvezető 
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1. SZ. MELLÉKLET 

Villányi Kikerics Óvoda és Főzőkonyha 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült 

 

Időpontja: 2018. 08. 28. 

 

Helyszín:7773 Villány, Rákóczi u. 19. Villányi Kikerics Óvoda  

 

Esemény: Házirend elfogadás miatt összehívott rendkívüli nevelőtestületi értekezlet. 

 

Téma: 1. Házirend előterjesztése 

2. Hozzászólások, javaslattételek 

            3. Esetleges módosítások 

            4. Szavazás (nyílt, kézfenntartásos szavazás) 

            5. Elfogadás 

             

  

 

Jelen vannak: Nevelőtestület tagjai, a Villányi Német Önkormányzat elnöke, Fenntartó kép-

viselője, Szülők Közösségének elnöke 

Igazoltan távollévők: 

 

Igazolatlanul távol lévők: 

 

Jegyzőkönyvvezető: …………………………………. 

 

Hitelesítő:                 ………………………………….      
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Hozzászólások: 

  

 

Határozat: 

 

 

                                        ..9/2018. (VIII.28.) sz. határozat 

Az óvoda nevelőtestülete a házirendet 2018. év 08. hó 28. napján tartott határozatképes rend-

kívüli nevelőtestületi ülésén át nem ruházható jogkörében 100%-os igenlő szavazattal 

9/2018. (VIII.28.) határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai az 

alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják 

 

Jelenléti ív 

mely készült: 

Időpont: 2018. 08. 28-án 09.00 

A Villányi Kikerics Óvoda (7773 Villány, Rákóczi u. 19.) alatt rendkívüli nevelőtestületi érte-

kezletén. 

Téma: Az óvoda módosított Házirendjének elfogadása 

 

Név Beosztás Aláírás 

Baloghné Hágen Melinda óvónő  

Bohonya Imréné óvónő  

Hegyiné Maurer Erika óvónő  

Kázmérné Tompos Tünde óvónő  

Kincses Tamásné intézményvezető  

Kraziczky Zsuzsanna óvónő  

Kósa Éva kisgyermeknevelő  

Pfund Gabriella óvónő  

Végváriné Kiefer Andrea int. vez. helyettes  

Bernáth Judit ped. asszisztens  

Meghívottak, véleménynyilvánítók A meghívott által  
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képviselt szerve-

zet 

Krizics Zsanett Villányi Óvodai 

Intézményfenntartó 

Társulás 

 

Troszt Erzsébet Villányi Német 

Önkormányzat 

 

 

 

Szülők Közössége  
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