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Ez a Házirend a Kamaraerdei Óvodába járó gyerekekre, szülőkre, illetve gondviselőkre ( a
továbbiakban együtt szülő), valamennyi dolgozóra vonatkozik, valamint azokra a
személyekre, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, de részt vesznek az óvoda
feladatainak megvalósításában. A házirend területi hatálya kiterjed az óvoda által szervezett- a
pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli programokra, valamint
mindazon alkalmakra, amikor intézményünket képviseljük, intézményi kapcsolatainkat
építjük.
Célja, hogy szabályozza a jogok gyakorlását, a magatartási szabályok érvényesülését a
kötelességek teljesítését, és az óvodai munkarendet.
A Házirend, az óvoda belső szabályzata, melynek megsértése jogszabálysértésnek minősül.
Ezen dokumentum jogszabályi alapja:
 a 20/2012.korm. rendelet
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 229/2012. (VIII.28.) Korm. rend. a nemzeti köznevelésről.
 az óvodai SZMSZ ide sorolható szabályaival összhangban készült.
A Házirendet:
 az óvoda vezetője készíti el,
 a szülői közösség véleményezi
 és a nevelőtestület fogadja el
Az intézmény:
neve:
székhelye:
Tel./fax. szám:
E-mail cím:
Honlap címe:
Óvodavezető:
Fenntartója:
Az óvoda férőhely száma:
Óvodavezető helyettes:
Alapító okirat kelte:

Kamaraerdei Óvoda
2040 Budaörs, Beregszászi u. 2.
23/430-631
kamaraerdeiovoda@gmail.com
www.kamaraerdeiovoda.hu
Kisfalviné Lauber Andrea
Budaörs Város Önkormányzata
2040. Budaörs, Szabadság út 134.
80
Kovács Attiláné
2015. 12. 16.

Szakágazat szerint:
851020 óvodai nevelés
A költségvetési szerv alaptevékenysége: A gyermekek óvodai nevelése, gondozása,
iskolai életmódra való felkészítése három éves kortól az iskolába lépésig. A szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján ellátja, a sajátos nevelési igényű
(beszédfogyatékos) gyermekek integrált nevelését. Az óvodai nevelés a gyermekek
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében
folyik.

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének
ellátásának szakmai feladatai.
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai.
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok.
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A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
851011 óvodai nevelés, ellátás
851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása.
856099 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
562912 óvodai intézményi közétkeztetés
562917 munkahelyi étkeztetés

Az óvoda napi nyitva tartása: 6-18 óráig szeptember 01.- augusztus 31.
A téli szünetről, ügyeletes óvoda megjelölésével, az óvoda
faliújságján írásban tájékoztatjuk a szülőket.
Az óvoda nyári zárásának időpontjáról az adott év február 15.-ig
adunk írásban tájékoztatást. /faliújság, honlap/ Ügyeletes,
befogadó óvoda megjelölésével.
A gyermek kötelessége:
 hogy életkorához és fejlettségéhez mérten közreműködjön saját környezetének és az általa
alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában,
 hogy megtartsa a foglalkozások, rendjét, szabályait, előírásait,
 óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
A gyermek joga:
 hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön,
 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,
 részére a pedagógiai programban és tevékenységében az ismeretek közlése tárgyilagosan és
többoldalú módon történjék,
 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,
 A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi
helyzetétőlfüggően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes
rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
 A gyermek jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.
A szülő kötelessége, hogy


gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez figyelemmel kísérje
gyermeke fejlődését,



biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének
teljesítését,



tiszteletben tartsa az óvoda, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet
tanúsítson irántuk.
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 A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, szabadon
választhat óvodát.
 hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson,
A szülő joga:
 megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást
kapjon az abban foglaltakról,


gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét.



gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást,
neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

 kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, létrehozását, és annak munkájában,
továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható
személy részt vegyen,
 a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon,
 az oktatási jogok biztosához forduljon.
A gyermekek óvodai nevelése az óvoda teljes nyitva tartása alatt biztosított.
A gyermek, a pedagógus és a szülő jogai és kötelességei egységet alkotnak.
Az óvodai jelentkezések időpontjáról az utcán és az óvoda főbejáratán elhelyezett
HÍRDETÉS -en, valamint honlapunkon adunk tájékoztatást. Az óvodai felvétel, átvétel
jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel.
Felvehető az a gyerek is, aki a szept. 1 határnaphoz képest fél éven belül betölti a 3. évet, de
ennek az a feltétele, hogy az összes felvételre jogosult ennél idősebb gyerek felvételt nyerjen.
A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok:
 A gyermek, azonosító okirata / személyi igazolvány, vagy születési anyakönyvi
kivonat/
 A gyermek és a szülő lakcímkártyája.
 A szülő személyi igazolványa
 Orvosi igazolás, hogy a gyermek óvodaérett.
 Munkahely szerinti jelentkezés esetén a munkahely igazolása.
A felvételről, az óvoda vezetője dönt. Ha több a jelentkezők száma, mint a férőhely, a
fenntartó bizottságot szervez, és javaslatot tesz a felvételre. Felvettnek tekinthető az az
óvodaérett gyerek, aki konkrét időpont megjelöléssel írásbeli értesítést kapott az óvodai
elhelyezésről. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek
körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.
Más óvodából történő átjelentkezés a korábban igénybe vett óvodából történő kijelentkezés
után 5 napon belül szükséges.
Megszűnik az óvodai elhelyezés,
 ha a gyermeket másik óvoda átvette,
 vagy a jegyző a szülő kérésére engedélyt adott az óvodából való kimaradásra.
 a gyermeket felvették az iskolába.
Az óvodai nevelési év tárgy év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31. tart.
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Az óvoda, a fenntartó rendelkezése szerint nyáron 5 hétre zárva tart, melynek pontos
időtartamáról a szülők tárgyév február 15-ig értesítést kapnak. A zárva tartás ideje alatt a
szülő kérésére a gyermeket az erre kijelölt másik óvodában kell elhelyezni.
Az óvoda, egy tanévben 5 nevelés nélküli munkanapokat (szakmai napok,) tart, melyből két
napot ősszel, 3 napot tavasszal vesz igénybe. Az igénybevételéről az óvoda 7 nappal előbb
köteles tájékoztatni a gyermekek szüleit.
Az óvodai év rendjét / szünetek, nevelés nélküli munkanapok, ünnepek időpontja, / az
óvodavezető éves terve tartalmazza, melyet a tanév első szülői értekezletén ismertetünk, majd
az időszerű eseményekről az óvoda faliújságján írásban valamint a honlapunkon tájékoztatjuk
a szülőket.
Kérjük a szülőket, hogy otthoni és munkahelyi telefonszámukat, valamint e-mail címüket
adják le a csoportos óvónőknél, s ha azok bármelyikében változás áll be, azt is kérjük
mihamarabb közölni.
Az óvodába a gyerekek csak szülői kísérettel érkezhetnek. Az óvoda csak azokért a
gyerekekért vállal felelősséget, akit a szülő a pedagógusnak átadott. A gyermek más
személlyel, csak a szülő előzetes kérésére, az óvodapedagógus engedélyével hagyhatja el az
óvodát. Elvált szülők esetében, a bírósági végzésnek megfelelően járunk el.
Az óvoda épülete 6 órától 18 óráig tart nyitva. Az óvoda, nyitástól zárásig
„foglalkozásokból” áll, nem pedig felügyeleti feladatokból.
Annak érdekében, hogy az óvodai tevékenységet ne zavarják, kérjük, hogy reggel legkésőbb 9
óráig érkezzenek meg az óvodába és jelentkezzenek az ott lévő óvodapedagógusnál.
Reggelizésre 8.15 és 9.15 óra között van lehetőség.
A korcsoportnak megfelelő napirendet és heti rendet a csoportos óvónők készítik el, melyet a
csoportnaplóban rögzítenek és a szülői értekezleten, tájékoztatják erről és ezek rendjéről a
szülőket.
A gyermekek hazavitelének időpontját az óvodai rendszeres és a Pedagógiai Programhoz
kapcsolódó egyéb programok zavarása nélkül kérjük megválasztani.
A fakultatív hitoktatás helye és ideje a hitoktatóval történt egyeztetés után kerül
meghatározásra.
Kérjük, hogy a gyerekeknek biztosítsanak olyan cipőt, amit csak a teremben használnak.
Legyen az óvoda csoportszobájában hordott kényelmes, tisztántartott ruhájuk, udvari, vagy
utcai ruhájuk, valamint tartalék alsóneműjük.
Otthoni játékot csak 1 db-ot hozhatnak a gyerekek és kizárólag akkorát, ami az
öltözőszekrényükben elfér.
Az óvodába hozott tárgyakért (játék, nagy értékű ékszer vagy egyéb tárgy) felelősséget nem
tudunk vállalni.
Játékmotort, rollert, biciklit az óvoda udvarán elhelyezett biciklitárolóban kérjük elhelyezni.
Gyerekülést, nagy ruhákkal teli táskát /ha nem az a szülő viszi el délután, aki hozta a gyereket
reggel/ nem szabad a gyerekek öltözőjében tartani, mert balesetveszélyes, akadályozza a
gyerekeket a mozgásban. Ezek tárolására a bútorraktárt jelöltük ki.
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Házi készítésű krémes sütemény az óvodába nem hozható (ANTSZ előírás). Vásárolt krémes
sütemény csak akkor hozható be az óvodába, ha a szülő számlával tudja igazolni a vásárlás
helyét és idejét.
Az óvoda kapujának biztonsági nyitógombját gyerek nem nyomhatja meg!
Tűz esetén, a tűzriadók alkalmával begyakorolt módon hagyjuk el az épületet!
A lépcső melletti korlátra felállni, áthajolni még a szülő engedélyével sem szabad!
Délután a gyermeküket hazavinni szándékozó szülőkre hárul saját gyermekük
felügyeletével, megóvásával kapcsolatos összes felelősség attól a pillanattól kezdve,
ahogy gyermeke átvételéért jelentkezik az óvodapedagógusnál.
Kérjük, hogy a szülők és a gyerekek is köszönjenek el a felnőttektől és az óvodában
maradó gyerekektől egyaránt távozáskor, ill. üdvözöljék a jelenlévőket érkezéskor.
Az óvoda egész területén, az alsó és a felső játszókertet is beleértve tilos a dohányzás!
A gyermek hosszabb távolmaradását indokolt esetben az óvoda vezetője engedélyezheti.
Engedély nélküli 10 napnál hosszabb, vagy tanköteles gyerek esetében 10 óránál hosszabb
igazolatlan hiányzás esetén értesíteni kell a gyermek állandó lakóhelye szerinti jegyzőt,
valamint a 331/2006 (XII.23.) számú kormányrendelet értelmében a gyermekjóléti szolgálat
segítségével fel kell tárni a hiányzás okát.
Betegség miatti hiányzás esetén a közösségbe való visszatéréshez orvosi igazolás szükséges.
Ha a szülő valami oknál fogva szeretné otthon tartani gyermekét, azt előre kérjük jelezni, az
erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mely az óvodapedagógusoktól kérhető.
Gyógyszert a szülő a csoportos óvónőnek nem adhat át gyermeke gyógykezelésére, kivéve, ha
a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szülei a törvényi előírásoknak megfelelően
óvodáztatási támogatást igényelhetnek.
Az étkezési térítési díjak befizetése az adott hó 5.–ig átutalással, vagy az előre közzétett
napokon reggel 7-9 óra között történik az óvodatitkárnál kézpénzben. Megszűnik annak a
gyereknek az óvodai elhelyezése, akire az étkezési térítési díjat felszólításra sem fizeti be a
szülő.
Az étkezési térítési díjakat a képviselőtestület határozata alapján tesszük közzé, és szedjük be.
Az óvoda által szervezett kirándulások, kulturális programok részvételi díjait a belépőjegy
alapján, vagy árajánlat alapján, a résztvevők számával elosztva állapítjuk meg és szedjük be.
A programunkban, költségtérítéses formában szereplő szolgáltatások díját a szolgáltató
állapítja meg, és az óvodatitkár szedi be. Az átadott összegből, szerződés alapján a szolgáltató
terembérleti díjat fizet, melyet az intézményvezető az intézmény számlájára továbbít.
Hiányzás esetén az étkezés lemondható telefonon (23) 430-631, vagy az óvoda alsó szintjén
található füzetbe beírva.
A 10 óráig lemondott étkezés a következő napon lép életbe, és a következő hónapban írható
jóvá. Az óvónőnél bejelentett hiányzás nem egyenlő a gyerek étkezésének lemondásával. Ez
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irányú igényét a szülő a lerendelő füzetben, ill. az óvodatitkárnál telefonon jelentheti be. Be
nem jelentett hiányzás esetén a szülő térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
A szülő kérésére a gyermek a család anyagi helyzetére való tekintettel- ingyenes étkezésben
részesülhet. Az ehhez kapcsolódó nyomtatványt, az óvodakezdés időpontjában kérjük
kitölteni. A nyomtatványon feltüntetett nyilatkozat tartalmáért az azt aláíró szülő felel. Az
ingyenesen étkező gyerekek ételének ellenértékét az önkormányzat fizeti ki a konyhának.
Ezért kérjük, hogy az ingyenesen étkező gyerekek adagját hiányzás esetén szíveskedjenek
lerendelni.
A család életében jelentkező problémákkal az óvoda gyermekvédelmi felelőse foglalkozik. A
gyermekvédelmi felelős neve: Parádi Kinga.
A közoktatási információs rendszerbe bejelentett gyerekek igazoló számáról tájékoztatjuk a
szülőket.
Évente legalább 1 alkalommal a gyerekek fogászati, szemészeti, belgyógyászati ellenőrző
vizsgálaton vesznek részt az óvoda orvosi szobájában. A vizsgálat idejéről és annak
eredményéről a csoportos óvónők kötelesek tájékoztatni a gyermekek szüleit.
Gyermekorvos:
dr. Baron Katalin
Fogorvos:
dr. Málics Nóra
A szakorvos által megjelölt rendelésre kötelező a szülőnek elvinni gyermekét, és a vizsgálat
eredményéről köteles a beutaló orvost értesíteni.
A csoportos óvónők a gyermekek fejlődését, a mérési eredményeit szülői értekezleten,
fogadóórán, ill. egyéni beszélgetések alkalmával értékelik.
A tanköteles gyerekek szülei a márciusi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a beiskolázás
eljárásrendjéről. Kérjük, hogy az eredményes tájékoztatás érdekében vegyenek részt a szülői
értekezleteken.
A tanköteles gyerekek szülei az iskolai beiratkozás előtt februárban megkapják az óvodai
szakvéleményt, melyet az iskolai beiratkozásra el kell vinniük.
A szülő kérésére, az óvoda írásos tájékoztatót készít gyermeke fejlődéséről és fejlettségéről
iskolába lépése előtt 3 hónappal, vagy utána 6 hónappal.
Az óvodások viselkedésének alakításában a jutalmazás tárgyi formáit ritkán, de alkalmazzuk
pl. sportrendezvényeken, versenyeken, papírgyűjtés, ill. szelektív hulladékgyűjtés alkalmával,
akadályversenyeken. Mindannyiszor figyelembe vesszük a gyermek önmagához képest mért
teljesítését, erőfeszítéseit. Nem az elért eredményt, hanem a befektetett energiát ismerjük el
vigyázva arra, hogy önértékelésében senki ne sérüljön. Az óvoda hírnevének emelése
érdekében tett erőfeszítéseket oklevéllel, közös koccintással tesszük emlékezetessé: „Büszkék
vagyunk Rád!”
Kirívó negatív viselkedés esetén rendkívüli fogadóórára hívjuk a szülőket!
A megrovást nem alkalmazzuk, mert mindig a pozitívumból indulunk ki.
Az óvoda Pedagógiai Programjában rögzített óvodán kívüli rendezvényeken, kiránduláson,
múzeumlátogatáson, színházban, moziban, járművön az óvodapedagógusok által közvetített
viselkedésformáknak megfelelő viselkedést várunk el! A közlekedési eszközökön a KRESZ
előírásainak megfelelően járunk el! Ehhez kérjük a szülők megértését!

7

Az óvodapedagógusok fogadónapja a szülői értekezleten megbeszélt időpontban vagy
előzetes egyeztetés alapján bármikor igénybe vehető.
A szülők, esetleges panaszaikkal elsősorban az érintett felnőtthöz forduljanak. Amennyiben
nem sikerül a panaszt rendezni, keressék fel az intézmény vezetőjét.
Óvodai ünnepségeink, rendezvényeink:
Zászlóavató,
Március 15.
Madarak - Fák Napja,
Évzáró

Mikulás,
Húsvét,
Szülők Napja,

Karácsony,
Föld Napja
Akadályverseny

Farsang
Május 1.
Gyermeknap,

.
Az óvoda helyiségeit más, nem oktatási nevelési célra átengedni csak a gyermekek
távollétében, a fenntartó engedélyével szabad.
Az óvoda tornaterme, és más helyiségei, szerződés alapján adhatók bérbe.
Az óvoda helyiségeinek / tornaterem/ használati rendje: Budaörs Város jegyzőjének
utasítására, az általa kijelölt személy igényei alapján, az óvoda, szavazó körként működik.
Igény szerint ilyen alkalmakkor az alsó szint helyiségeit is használhatják.
Reklám elhelyezése az óvodában csak az óvodavezető engedélyével lehetséges.
A szülők érdekeik megvédéséért szülői közösséget hozhatnak létre!
Hivatalos ügyek intézése az óvodatitkári irodában történik 7-15 óra között.
Az óvoda által biztosított szolgáltatások igénybe vételére a szolgáltatást nyújtó szakember
által végzett szűrés eredményeként, illetve a szülő kérésére van lehetőség.
A külső szolgáltatások igénybe vétele jelentkezés útján történik.
Baleset estén, elsősegély nyújtása után, amennyiben szükséges, értesítjük a mentőt a 104-es
telefonszámon, majd a szülőket. A balesetet szenvedett egyén ellátása után jelentjük a
balesetet a fenntartónak és az EMMI-nek.
Az óvoda Pedagógiai Programja, Házirendje és egyéb dokumentumai megtekinthetők az
óvoda honlapján. Ezek a dokumentumok az étkezést lejelentő füzet alatti polcon találhatók.
A Házirend 1 példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni!
A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Módosítására akkor kerül sor, ha a
vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a
nevelőtestület erre javaslatot tesznek.
Ezzel egy időben hatályát veszti a 10/2013 határozat számú házirend.
Budaörs, 2016. február 12.

Kisfalviné Lauber Andrea
óvodavezető
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Legitimációs záradék:
A házirendet készítette:
Budaörs, 2016. 02. 12.

Kisfalviné Lauber Andrea

Az óvoda házirendjében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított
általános véleményezési jogával élve a dokumentumról a nevelőtestületi elfogadás előtt a
jogszabályban biztosított határidő betartásával véleményt alkotott. A dokumentummal
kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
Az óvoda közalkalmazotti tanácsa:
Budaörs, 2016. 02. 11.

Buczkó Mónika

A szülői képviselet, a Kamaraerdei Óvoda Házirendjének elfogadásához magasabb
jogszabályban meghatározott kérdések rendezéséhez ( a dokumentumok nyilvánosságának
biztosítása, az intézmény tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak
kezelésével kapcsolatban ) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban
meghatározott idő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem
fogalmazott meg.
Az óvodában működő szülői szervezet:
Budaörs, 2016. 02. 12.

A Szülői Szervezet elnöke

Ellenőrizte a fenntartó részéről:

Az óvoda nevelőtestülete
2016. 02. 12. napján tartott határozatképes rendkívüli nevelőtestületi ülésén át nem
ruházható jogkörében 100 %-os igenlő szavazattal a Házirendet a 11/2016. határozatszámon
elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve rögzíti.

Budaörs, 2016. 02.12.
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