
R á k o s m e n t i  P i r o s k a  Ó v o d a  
1171 Budapest, Pesti út 368. 

A RÁKOSMENTI PIROSKA ÓVODA HÁZIRENDJE 

 

Hatályba lépés dátuma: 2019.08.31. 



 22 

BEVEZETÉS 

Kedves Szülők! 

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a 
gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. 

Az óvoda 1974 óta fogadja a gyerekeket sokoldalú, szakképzett óvónők közreműködésével. 
Lehetőség szerint homogén csoportokban, differenciáltan valósulnak meg a foglalkozások. 

Nevelésünk célja: 

 A hozzánk járó 3-7 éves korú gyermekek szeretetteljes, a gyermekek egyéni érdekeit, 
igényeit tiszteletben tartó nevelése. 

 Gyermekeink harmonikus személyiségfejlesztése, egyéni képességeik kibontakoztatása. 
 Testi és lelki egészség feltételeinek megteremtésével, testi és lelki tulajdonságaikat 

figyelembe vevő érzelmi, társas- és értelmi képességek ápolása. 
 A sikeres iskolai beilleszkedéshez és tanuláshoz szükséges képességek kialakítása. 

Erre garancia, hogy: 

 Nyugodt, családias, szeretetteljes légkörben neveljük a gyerekeket. 
 Naponta sokféle játék és mozgáslehetőséget biztosítunk. 
 A fejlesztés menetét a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz igazítjuk. 
 Személyes példát mutatunk. 
 Olyannak fogadjuk el a gyermeket, amilyen, és személyiségük minél teljesebb 

megismerésére törekszünk. 

Céljaink elérésében elkötelezettek vagyunk, s tudásunk legjavát adva végezzük munkánkat. 
Mindezekre biztosíték a felnőtt közösség összetartása, hivatástudata, szakmai felkészültsége 
és állandó önképzése, egymás segítése, elismerése, minőség iránti elkötelezettsége. 



 33 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Ezen házirend: 

 a közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXXIX. Törvény 94. §-a 
(1.) bekezdése 

 2/2005. (III.1.) OM rendelet 
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 
 20/2012 (VIII.31) EMMI 
 2011 évi CXC Köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján készült. 

Óvodánk adatai: 

 neve: Rákosmenti Piroska Óvoda  
 székhelye: 1171 Budapest, Pesti út  368. 
 telefonszáma: 258-1665 
 vezetője: Dr. Molnárné Bán Ildikó 

A házirend személyi hatálya: a házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi 
alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik.  

A házirend területi hatálya: az intézmény területén, valamint az intézmény által szervezett 
programokon. 

A házirend célja: a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek 
érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályozója. 
A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. 

A házirendet: 

 az óvoda vezetője készíti el, 
 és a nevelőtestület fogadja el. 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol. 
A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
A házirend egy példányát a szülők az intézmény folyosóján megtalálhatják. 

A házirend időhatálya: 
A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, 
vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

A házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba. 

Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: 

 ellátásának keretei között felelős a gyermekek test, értelmi, érzelmi, erkölcsi 
fejlődéséért; 

 az óvoda felelős, a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért; 
 az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek 

kibontakoztatásában együttműködik a szülővel; 
 az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével 

együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját; 



 44 

 a sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos, egyéb pszichés 
zavarral küzdő) gyermekek integrált nevelése. 

AZ ÓVODAI ÉLET RENDJE 

Az intézmény nyitva tartása 

Intézményünk hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig tart nyitva. 

A nyári zárás időpontjáról, melynek időtartama 1 hónap a szülőket legkésőbb február 15-ig 
tájékoztatjuk. 

Óvodánkban a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben 5 nap lehet, melynek 
időpontjáról a szülők legalább 2 héttel előbb értesülnek. 

A reggeli és délutáni ügyelet rendjéről, mely 6 órától fél 8-ig, illetve 17 órától 18 óráig tart, a 
bejárattal szemközti táblákról lehet tájékozódni.  
Az óvodai ünnepek időpontját legkésőbb az ünnepek előtt egy héttel kiírjuk a csoportok 
faliújságjaira, honlapunkra (www.piroskaovoda.hu) 
E-mail címünk: ovoda@piroskaovoda.hu 
Közösségi oldalunk: facebook.com/pirokaovoda 

A honlapunkon az óvoda életéről, eseményeiről folyamatosan jelennek meg cikkek, 
fényképek. 

Napirendünk: 

6 – 730-ig: közös gyülekezés, játék; 

730 – 1030-ig: játék, tízóraizás, játékban integrált fejlesztés, tanulás, mindennapi torna; 

1030 – 12-ig: testápolási teendők elvégzése, öltözködés, udvari játék; 

12 – 13-ig: ebéd, testápolási teendők, készülődés a pihenéshez; 

13 – 1530-ig: mese, pihenés, testápolási teendők, uzsonna; 

1530 – 18-ig: játék. 

A gyermekek napirendjét úgy alakítottuk, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális 
tevékenységek egyensúlyban legyenek. A változatosságon, sokszínűségen kívül törekszünk a 
gyermekek ideális terhelésére. Az önfeledt játék rendkívül fontos a gyermek egészséges 
fejlődéséhez. Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi 
eredményt elérni a gyermeknevelésben. 

Az egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk, ezért lehetőséget adunk a 
megfelelő mennyiségű és minőségű sportolásra.  A gyermekek egészségi állapotát 
gyermekorvos, fogaik épségét fogorvos ellenőrzi. 

Az SNI-s gyermekek fejlesztésének rendje: 

Az SNI-s gyermekek fejlesztését szolgáló foglalkozások rendje a csoportnaplóban található. 

A terápia kezdete a gyermek fejlettségétől, és nem életkorától függ. A fejlesztés heti 
rendszerességű, egyénileg összeállított fejlesztési terv alapján történik, melyet a fejlesztést 
végző szakember készít el. 
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Akadályoztatás esetén a szülők a lehető legkorábban kötelesek lemondani a foglalkozást. 

A foglalkozást tartó szakember akadályoztatása esetén a foglalkozás időpontja előtt legalább 
24 órával korábban köteles a foglalkozást lemondani. 

Az elmaradt foglalkozások pótlására nem tudunk új időpontot biztosítani. 

A gyermekek jogainak gyakorlásával és kötelezettségeinek teljesítésével 
kapcsolatos szabályok 

A gyermek jogai:  
1. A gyermeknek joga, hogy 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. 

2. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és 
védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem 
vethető alá testi fenyítésnek. 

3. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való 
jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat 
másokat e jogainak érvényesítésében. 

4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 
nevelésben, oktatásban részesüljön. 

5. A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 
részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 

6. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 
7. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 
8. Joga, hogy hit és vallásoktatásban vegyen részt, melyhez igény szerint lehetőséget 

biztosítunk az óvodában. 
9. Az SNI-s gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő 

ellátásban részesüljön, attól kezdődően, hogy az igényjogosultságát megállapították. 

A gyermek kötelességei: 

 hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 
 hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati 

rendjét, 
 hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában 

használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit 
 hogy az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

Gyermek az óvodában 

A gyermekek az óvodában maximum 10 órát tartózkodhatnak. 

Az igénybevétel és beiskolázás szabályai 

Az óvodai nevelés szakasza a gyermek 3 éves korában kezdődik. Ha a gyermek az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettséget eléri, attól a naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a 6. 
életévét augusztus 31. napjáig betölti. 
A gyermek további óvodai nevelésben vehet részt, ha a nevelőtestülete, illetve szakértői 
bizottság azzal egyetért. Szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a 6. 
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életévét december 31. napjáig tölti be. Minden tanköteles korú gyermek iskolai beiratását az 
OH mindenkori rendelkezése szabályozza 
 

A gyermekek felvétele 

Az óvodai beiratkozás ( egyéb rendelkezés hiányában) a felvételi és előjegyzési naplóban, 
központilag kijelölt beíratási időszakban, általában május első hetében, 1 hétig zajlik. A 
szülők a beiratkozáshoz a személyi igazolványukat hozzák magukkal. Felvehető minden 3 
évet betöltött gyermek, aki a kerületben lakik, illetve szülei a kerületben dolgoznak. A 
felvételnél elsőbbséget élveznek a vonzáskörzetünkbe tartozó gyermekek, valamint a 
szakértői bizottság által kijelölt gyermek. 

Gyermekek átvétele más intézményből hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek 
hivatalos nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. 

Megszűnik az óvodai elhelyezés – az iskolai életmódra felkészítő foglalkozások kivételével – 
ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a 
szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás 
következményeire. 

Nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében kérjük, hogy 9 óráig hozzák be a 
gyermeküket. A később érkező gyermekek úgy kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe, 
hogy a megkezdett foglalkozást ne zavarják meg. A gyermekek hazavitele ebéd után, illetve 
15 órától történhet, a pihenő idő zavartalansága miatt. 

Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az ő idejüket tiszteljék azzal is, 
hogy ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyére téve, elköszönjenek társaiktól, 
óvónőjüktől, és ne várakoztassák szüleiket. 
Fontos, hogy a gyermekeket a szülőknek minden esetben át kell adni az óvónőnek, illetve 
távozáskor az óvónő adja át a gyermeket a szülőnek, így a gyermekek felügyelete 
folyamatosan biztosított. A gyermeket az óvodából a szülőn kívül, csak írásbeli nyilatkozat 
esetén adjuk ki. Elvált szülők esetén a bírósági végzésnek megfelelően járunk el. 

Térítési díj befizetése, és a lerendelés rendje 

Minden hónap 25-ig két nap áll rendelkezésre a befizetésre, melynek időpontját előre kiírjuk. 
Az első napon 7 órától fél 6-ig, a második nap (pót befizetés) 7-től 13 óráig. 

Három vagy több gyermek esetén, illetve rendszeres nevelési támogatásban részesülők szülői 
nyilatkozat alapján térítési díjkedvezményre jogosultak. Továbbá az alacsony átlagkeresetű 
családoknak az Önkormányzaton keresztül lehetőségük van díjkedvezmény megkérésére. 

Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap fél 9 óráig telefonon, vagy személyesen, 
illetve a lerendelő füzetbe való beírással. A lejelentés 24 órás eltolódással lép életbe, és a 
következő befizetéskor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj 
visszafizetésére nem tarthat igényt. 

Hiányzás 

Minden távolmaradást be kell jelenteni a csoportos óvónőnek, amely nem azonos az 
ebédlerendeléssel. Három napnál hosszabb ideig tartó betegség után a gyermek csak orvosi 
igazolással fogadható az óvodába. 
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Öltözék 

Az óvodában a gyermekek tisztán, gondozottan érkezhetnek. A ruhák elhelyezésére 
öltözőzsákot használunk. A csoportszobában póló, rövidnadrág, illetve szoknya viselete 
ajánlott, váltócipő használata minden évszakban szükséges. Az udvari játékhoz 
legkényelmesebb a tréningruha. Egy-két váltás alsóneműt tartalékként kérünk a zsákban 
elhelyezni. 
Testnevelés foglalkozásokhoz, a baleset megelőzéseként tornacipőt kérünk biztosítani. A 
gyermekek ruhái, cipői gyakran összecserélődhetnek, ezért a ruhaneműket és a lábbeliket a 
gyermekek jeleivel kell ellátni. 
A gyermekek által viselt ékszerekért, és az otthonról behozott játékokért felelősséget nem 
tudunk vállalni. 

Az SNI-s gyermekek óvodai életéhez szükséges gyógyászati segédeszközök kezelését és 
megőrzését az óvoda abban az esetben vállalja, ha abból a szülő az érintett óvodapedagógust 
tájékoztatja. 

Szülő az óvodában 

A szülő jogai: 

1. A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad választásának joga. 
2. Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, melynek 

módja: a szülői értekezleteken való tájékoztatás, illetve a csoportok faliújságján egy-egy 
példány kifüggesztése. 

3. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek 
neveléséhez tanácsokat kapjon. 

4. A szülő kezdeményezheti Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet 
annak tevékenységében. 

5. A szülői szervezet figyelemmel kísérheti a gyermeki jogok érvényesülését a gyermekek 
nagyobb csoportjára vonatkozóan. 

6. A gyermekek nagyobb csoportjának tekintendő: tevékenységenként legalább 10 fő, egy 
csoportba járó gyermekek esetén 15 fő, az egész óvodát érintő kérdésekben a 
gyermekek 70%-a. 

A szülő kötelességei: 

 biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való 
felkészítő foglalkozáson való részvételét; 

 megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében; 
 megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért; 
 rendszeres kapcsolatot tartson, maximálisan együttműködjön a gyermekével 

foglalkozó pedagógusokkal, tiszteletben tartsa az óvoda dolgozóinak szakmai és 
emberi méltóságát, 

 elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, 
a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 

A gyermek fejlődéséről történő tájékoztatás 

A gyermekek mérését, értékelését az óvodapedagógusok végzik, melyet személyiséglapon, 
illetve megfigyelési lapokon rögzítenek. A mért eredmények függvényében egyéni fejlesztési 
tervet készítenek, melyet a szülővel megbeszélnek. 
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A nevelési év során folyamatosan tájékoztatjuk az SNI-s gyermekek szüleit gyermekük 
beszédfejlődéséről, képességfejlődésének aktuális állapotáról  

A kapcsolattartás formái 

Az óvónőt nevelő-oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Az 
együttműködésnek szabályozott formái: fogadóórák, családlátogatások, szülői értekezletek, 
nyílt napok, melyek időpontját legalább 3 nappal előre jelzik az óvónők. A fogadóóra 
időpontját bármikor kezdeményezheti a szülő is. 

Elektronikus kapcsolattartás, információbiztosítás. 

A szülőknek lehetőségük van a megadott elektronikus felületeken (e-mail, messenger, 
közösségi oldal stb.) kapcsolatot tartani, információt kérni. 

Az elektronikus felületeken, nyilvánosan, beazonosítható módon az intézményről, azok 
dolgozóiról, az intézményt használókról, és az intézménnyel kapcsolatban állókról posztolni, 
véleményt nyilvánítani a vezetővel történt előzetes egyeztetés, és engedélyeztetés alapján 
lehet. Ennek hiányában adatvédelmi/ jogi következményeket von maga után. 

Helyiségek használata 

Beszoktatási időn túl, illetve nyílt napokon kívül a gyermekcsoportban – az óvodai élet 
zavartalansága érdekében – kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, és szülők. Igyekszünk közös 
családi eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk.  
Az óvoda konyhájában csak az óvoda dolgozói tartózkodhatnak. 

A GYERMEKEK VÉDELMÉT, ÓVÁSÁT SZOLGÁLÓ SZABÁLYOK 

Beteg gyermek 

Beteg gyermek az óvodában nem tartózkodhat. A lázas, hasmenéses gyermek szüleit 
telefonon értesítjük. Ilyenkor a többi egészséges gyermek és a saját gyermekük védelmében 
haladéktalanul el kell érte jönni és orvosnak meg kell mutatni, mivel ezután csak orvosi 
engedéllyel jöhet ismét óvodába. 
Minden szülőnek kötelessége felhívni az óvónők figyelmét arra, ha a gyermeke különleges 
betegségben szenved (epilepszia, veszélyes allergia, lázgörcs). 
A gyermekek egészségi állapotát az óvoda gyermekorvosa évenként ellenőrzi, a védőnő pedig 
havonta tisztasági szűrést végez. 

Óvó intézkedések 

Az óvodában gyermekvédelmi felelős van, feladatait a helyi nevelési programban, valamint 
az SZMSZ-ben rögzítettük. A gyermekvédelmi felelős neve: Zsámbokiné Kolozsi Ibolya, a 
Pillangó csoportban dolgozó óvodapedagógus. 

Kérjük a szülőket, hogy szükség esetén vegyék igénybe segítségét. 

A gyermekek az óvoda helyiségeit csak felnőtt felügyelete mellett, az udvart 
óvodapedagógusi engedéllyel használhatják. 

Amíg a gyermekek az udvaron tartózkodnak a kaput zárva tartjuk. 

Érkezéskor, távozáskor az elektromos kapunyitót csak a felnőtt használhatja. 
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A gyermekek gyümölcsöt úgy hozhatnak be, hogy amennyiben a gyümölcsöt otthon 
termelték, úgy a szülő köteles nyilatkozni arról, hogy a kötelezően előírt élelmezés-
egészségügyi várakozást betartotta. 

Az óvoda egész területére állatot csak oktatást/ nevelést segítő fogllkozásokra, engedéllyel 
szabad. 

A dohányzás az egész óvoda területén, és annak 5 méteres körzetén belül tilos. 

Bombariadó esetén azonnal értesíteni kell a rendőrséget, és az épületből a gyermekeket a 
legrövidebb időn belül biztonságos helyre kell vinni. 

Tűzriadó: a tűz keletkezésének helyétől függően haladéktalanul meg kell kezdeni a 
gyermekek mentését. Ezzel egy időben az erre kijelölt személy értesíti a tűzoltókat, valamint 
a folyosón található poroltóval meg kell kezdeni a tűz oltását a tűzriadó tervben foglaltak 
szerint. 

Az óvoda zárása 

Az intézményt minden esetben legalább két dolgozó zárhatja be. Előtte meg kell győződniük 
arról, hogy minden nyílászáró megfelelően van-e bezárva, majd központilag áramtalanítani 
kell. Ezt követően a riasztórendszert bekapcsolják. 


