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1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje 
o Beiratkozás előtt mód van arra, hogy a szülők és a gyermekek 

megismerkedhessenek óvodánkkal és a programunkkal. 
o A beiratkozásról a szülő személyesen gondoskodik. 
o A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt. 
o Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a plébániai ajánlással érkezők és 

akiknek testvérei már ide járnak. 
 
o A gyermek akkor vehető fel az óvodába, 3. életévét a felvételtől 

számított fél éven belül betölti. 

o Az óvodai jogviszony legfeljebb annak az évnek augusztus 31. napjáig, 
tarthat, amelyben a gyermek a hatodik életévét betölti. 

o Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével 
kapcsolatban kiállítja az óvodai szakvéleményt, melyben javaslatot tesz 
az iskola megkezdésére, a gyermek további fejlesztésére, esetleg további 
vizsgálatokra. 

 

2. A nevelési év rendje 
o A nevelési év szeptember 1-től, augusztus 31-ig tart. 
o Az óvoda minden év nyarán 4 hetet tart zárva. A nyári zárás idejéről a 

szülők február 15-ig kapnak értesítést. Aki gyermekének elhelyezéséről a 
nyári zárás ideje alatt nem tudja gondoskodni, a város valamely nyitva tartó 
óvodájában találhat részére helyet. 

o Nevelés nélküli munkanapok száma évente 5 nap. A nevelés nélküli 
napokon a gyermekek felügyeletét biztosítjuk. 

 

3. Az óvoda nyitva tartása 
o Naponta 6.00-18.00 óráig. 
o 6.00 – 7.00 óráig  és 17.00 – 18.00 óra között összevont csoport működik. 
Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus látja el a gyermek 
felügyeletét. 

 

4. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje 
o Kérjük a szülőket, hogy gyermeküket lehetőleg 8.00 óráig hozzák el az 

óvodába és személyesen kísérjék az óvodapedagógushoz! 
o A gyermek az óvodába / óvodából kíséret nélkül vagy más kísérővel csak a 

szülő írásos engedélyével érkezhet/távozhat.  
o A gyermeket az óvodából a szülő, a szülő által írásban bejelentett vagy a  

gyermek elhelyezésre jogosult személy viheti el.  
o Az óvoda a gyermek átvételétől átadásáig felel a gyermekért. 
o Óvodánkba járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével 

használhatják az óvoda helységeit, udvarát és felszereléseit. 
o Amennyiben a gyermekért zárásig nem jönnek az óvodába, a gyermek 

biztonságos elhelyezése érdekében az óvodavezető intézkedik. 
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5. Az óvodai étkezés rendje 
o A gyerekek az óvodában napi háromszori étkezésben részesülnek. 

o Étkezések időpontja: 

Reggeli: 8.00 - 9.00 óra között 

Ebéd:  12.00 -13.00 óra között 

Uzsonna: 15.00 -16.00 óra között 

 

o A gyermek étkezése lemondásának, jóváírásának rendje: 

A bejelentés napján 9.00 óráig a következő napra tudjuk lemondani az 
étkezést, 9 óra után már csak 2 nappal későbbi étkezésre vonatkozik a 
lemondás. Kérjük, minden esetben jelezzék, hogy mikor tér vissza a 
gyermek az óvodába, hogy étkezéséről időben tudjunk gondoskodni. 

o Az étkezési adagok jóváírására, a hátralékok, illetve a túlfizetések 
kiegyenlítésére a hiányzást követő hónapban kerül sor. 

o Normatív kedvezmények: 

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők, 

- Három vagy többgyermekes családban élők, 

- Tartós betegek, 

- Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
Sajátos Nevelési Igényűnek minősülők. 

o Az élelmiszerekből ételmintát az óvoda köteles 48 órán át a hűtőben 
megőrizni. Az ételminta elrakása vonatkozik az otthonról behozott, 
kínálásra szánt ételekre is. 

 

6. Az óvoda hagyományos rendezvényei 
o Az óvoda templomi ünnepséget tart 

o Karácsony 

o Húsvét 

o Szentlélek eljövetele – Pünkösd 

o Évzáró – Ovis Mise 

o Ovis Mise havonta 

 

o Az óvoda nyilvános ünnepélyt tart: 

o Anyák napja 

o Ballagási rendezvény 

o Nyitott Kapu 

o Farsang 

o Családi nap 

o Környezettudatos Zöld Napok 

 

Az ünnepségek alkalmával az ünneplő ruha az óvodásoknak és a 
pedagógusoknak kötelező: sötét alj, fehér felső. 

 
Az óvodai csoportok napirendjét a hirdetőtáblán tesszük közzé 
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7. A katolikus óvoda erkölcsi, hitéleti elvárásai 
o Minden nevelési évet szentmisével kezdünk és zárunk. 
o Az egyházi év ünnepeinek közös megünneplésére van lehetőség 

templomunkban és az óvodai rendezvényeken. 
o Az óvoda segítséget nyújt a keresztelés szentségének felvételére. 
o Erkölcsi nevelésünk alapja az egymás felé megnyilvánuló szeretetteljes, 

segítőkész magatartás  
 

8. Gyermekvédelem és baleset megelőzés 
o A gyermekvédelmi felelős minden év elején felméri a csoportokat. 

o Aktualizálja a veszélyeztetett gyermekek nyilvántartását. 
o A gyermekvédelmi felelős neve és elérhetősége a csoportok faliújságán 

megtekinthető. 
Az óvodavezető ütemezése szerint ellátott gyermek-egészségügyi feladatok. 

o Az óvodások egészségi állapotának szűrése, követése, 
o A gyermek időszakos orvosi vizsgálata, 
o Az óvodában bekövetkezett balesetek, sérülések, akut megbetegedések 

ellátatása, a felügyelet megszervezése, az ellátásra szoruló óvodás 
háziorvoshoz, szakorvoshoz irányítása. 

 

9. A gyermek célszerű öltözete 
o Jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság, ápoltság, könnyen 

kezelhetőség. 
o Legyen az óvodában váltó ruhája, cipője, torna-felszerelése: óvoda-póló, 

fekete, jellel ellátott kerékpáros nadrág 
o A balesetek elkerülése végett kérjük, hogy nyakláncot, gyűrűt, karperecet ne 

hordjon a gyermek óvodában. 
o Az óvodába behozott értékekért felelősséget nem tudunk vállalni.  

 

10.  A gyermek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 
o Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. A beteg, gyógyszert 

szedő, még lábadozó gyermek nem fogadható be. 
o Az óvónőnek tilos otthonról hozott gyógyszert beadni, kivéve allergia és 

magas láz csillapítására szolgáló készítményeket. 
o A távolmaradásról az óvodát tájékoztatni kell. 
o Kérjük a szülőket, hogy gyermeküket gyógyulás után orvosi igazolással 

hozzák a közösségbe. 
o Ha a tanköteles gyermek egy nevelési évben 10 napnál többet igazolatlanul 

mulaszt, az óvoda vezetőjének jeleznie kell ezt a lakóhely szerinti illetékes 
jegyzőnek. 

o Baleset, vagy napközben megbetegedő gyerek esetén a gyereket 
haladéktalanul el kell látni, a szülőt értesíteni kell, a baleset súlyosságától 
függően orvosi ellátásról kell gondoskodni. 

o Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az 
intézményvezető a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé és fertőtlenítő 
takarítást végez. 
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11.  A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek 
fejlődéséről 
Szülői fórumok 
o Családlátogatás. 
o Szülői értekezlet. 
o SzK értekezlet. 
o Fogadóórák a szülői igények alapján és óvodapedagógusi 

kezdeményezésre előre egyeztetett időpontban. 
o Nyílt napok. 
o Rendezvények. 
 
A „GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE” című 
dokumentáció minden szülő számára megtekinthető. 

 
12.  A házirend nyilvánossága 

Az Óvodai Házirendet minden csoportszobában kifüggesztjük és honlapunkon 
közzé tesszük. Az óvodába beiratkozó gyermekek szülei a dokumentumot 
beíratáskor kapják meg. 
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Záró rendelkezések 
Legitimációs záradék 

E házirend az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba és ezzel az ezt 
megelőző házirend érvénytelenné válik. 
A házirend módosítását kezdeményezheti: 

 a fenntartó 

 a nevelőtestület 

 az intézmény vezetője 

 szülői közösség 

 tanulói közösség 
Az intézmény házirendje nyilvános,. egy-egy példánya megtalálható 

 az intézmény fenntartójánál 

 az intézmény vezetőjénél 

 az intézmény irattárában 

 az intézmény könyvtárában 

 az intézmény tanári szobájában 
A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra hozzuk.  
A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak átadjuk. 
 
Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendjét benyújtotta 
Orosháza,  2013. június 12-én 

…………………. 
Bicsánszky József 
       igazgató 

 
Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendjét megismerte és 
jóváhagyásra javasolta 
Orosháza, 2013. június 12-én 
 
……………………………       …………………………… 
       Csiszárné Szendi Pálma     Tóth Kásáné Bálint Bernadett 
Az Iskolai Szülői Szervezet vezetője                               Az Óvodai Szülői Szervezet vezetője 
 

……………………………        
                Korcsok Marianna     

         Az Iskolai Diákközösséget segítő tanár 
 
Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendjét az intézmény 
Nevelő Testülete megismerte és ….. IGEN, ….NEM, valamint ….. tartózkodás mellett 
elfogadta. 
Orosháza,  2013. június 12-én 

…………………. 
Bicsánszky József 
       igazgató 

 
 

 


