Házirend
A Házirend tartalma
Az óvoda házirendje tartalmazza a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek gyakorlásának módját, valamint az óvoda munkarendjével,
pedagógiai munkájával kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendben állapítható meg a gyermekek napirendje; a játék, a pihenőidő, a szabad
levegőn tartózkodás és a foglalkozások ideje, aránya és rendje. Tartalmazza továbbá az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei
használatának rendjét, valamint az étkezési térítési díjakat.
A házirend az intézményben keletkezett helyi szabályozás, annak betartását kérjük minden személytől, aki az intézményben
tartózkodik.
Az óvoda törvényben meghatározott feladatai:







Az óvoda feladata, a gyermek értelmi, beszéd, hallás, látás-, mozgásfejlődésének figyelemmel kísérése.
Ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlesztéséért.
Az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlesztéséért.
Az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-fejlesztő munkáját.
Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt
követően válik tankötelessé.
Az óvoda működése
Nyitva tartás
Óvodai nevelési év: szeptember 01-től – augusztus 31-ig tart
Napi nyitva tartása: hétfőtől – péntekig: 600- 1800óráig
Nevelés nélküli munkanapok:
Nevelés nélküli munkanapot a nevelési év folyamán maximum 5 alkalommal (továbbképzés, értekezlet), vesszük igénybe, melyekről legalább
7 nappal előbb írásbeli tájékoztatást adunk.
Az óvodai zárásról és nevelésmentes napokról írásban tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásulvételét aláírással igazolja, és írásban jelzi
ügyeletre vonatkozó igényét. Nyilatkozatot kérünk arról, hogy kíván-e (zárás alatt hol, mettől-meddig) óvodai ügyeletet igénybe venni.
Az óvoda, jelentős létszámcsökkenés esetén (nyári élet, karácsony, iskolai őszi-téli szünetek) csoportösszevonással működik. Összevonáskor
az optimális csoportlétszámot és a nevelés folyamatosságának biztosítását helyezzük előtérbe.
A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása
Bármilyen okból bekövetkező távollétet a szülő köteles jelezni és igazolni.
Ha a szülő a gyermekét bármilyen ok miatt nem kívánja óvodába hozni, kérjük, erről legalább egy munkanappal korábban, reggel 8 30-ig
tájékoztassa az óvodát.
Nem vonatkozik ez a kötelezettség a fenntartó által elrendelt óvodai zárás időtartamára, valamint az iskolai szünetek időszakára.
Ha a gyermek az óvodai tevékenységről távol marad, mulasztását igazolnia kell,
a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet alapján.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni:

a gyermek - a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,

a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja.

Ha a gyermek, betegség miatt hiányzik, csak „egészséges, közösségbe mehet” orvosi igazolással hozható ismét óvodába, mely
tartalmazza a betegség miatt bekövetkezett távolét pontos időtartamát. A mulasztás igazolatlan, ha a gyermek távolmaradását nem
igazolják.

Az óvodai nevelésben részesülő gyermek, ha egy nevelési évben igazolatlanul 5 nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője
értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően
a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására
figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek
óvodába járásával kapcsolatos feladatokat.

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben
eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

ha az igazolatlan mulasztása eléri a 20 nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási
helye szerint illetékes gyámhatóságot.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c)
pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához

szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, összesen az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő
gyermek esetén tizenegy nap.

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

Másik intézménybe történő átíratáshoz (költözés, stb.) a tőlünk kapott, váltáshoz szükséges igazolást a fogadó intézményben kell
leadni.
A gyermekekre vonatkozó óvó- védő rendelkezések






Óvodás gyermek intézményünkből csak az Eseti nyilatkozatban megjelölt személy kíséretében érkezhet, távozhat.
Elvált szülők esetében ez a bírósági végzésnek megfelelően történhet.
Óvodánk rendjéhez tartozik - mindkét fél érdekében - a „kézből kézbe” való átadás gyakorlata.
A gyermek napközbeni látogatását kérjük mellőzni.
Az óvodazárás után intézményben maradó gyermek szüleit, a szülő által biztosított adatok alapján hozzátartozóit keressük.
Amennyiben nem sikerül felnőtt hozzátartozót elérni, a Rendőrséget kell hívnunk.



Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás. Ha balesetet vagy veszélyforrást
dajka észleli, köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrásra pedig az óvodavezető helyettes figyelmét haladéktalanul felhívni.

Óvodán kívüli foglalkozásokra (élményszerző séta, kirándulás) a szülők írásos engedélyével visszük a gyermekeket.

Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, és az ő idejüket tiszteljék azzal is, ha megérkeznek értük az óvodába,
játékukat helyére téve, elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől, és ne várakoztassák szüleiket.
Kérjük, ne engedjék vissza gyermeküket az öltözőből semmilyen indokkal.

Ugyanez vonatkozik az udvari játékra is, hiszen a szülő megérkezése után a szabályok betartása a gyermek részéről bizonytalanná
válhat, ami balesetet idézhet elő.

Az óvoda udvarának balesetvédelmi szabályait kérjük, tartsák be, ezekről a szülői értekezleten értesülnek.

A szülő megérkezése után a gyermek felügyelete a szülőt terheli!

Az óvoda oldalsó bejáratainak zárása napközben 9 – 15-ig. 9 óra után a főbejárat tart nyitva. Kérjük a kapukat becsukni, biztonsági
zárat ráhajtani.

Kérjük, hogy a gyermekek ne hozzanak az óvodába egészségükre ártalmas, testi épségüket veszélyeztető tárgyakat, eszközöket (pl.
kés, szúró, vágó eszköz, gyűrű, nyaklánc, gyufa, gyújtó, stb.)

A gyermekek által óvodába behozott játék illetve egyéb eszközök elhelyezése a csoport szokásainak figyelembe vételével történik.

Az otthonról hozott személyes tárgyakért (drága ruhák, játék, arany tárgyak, közlekedési eszközök stb.) az óvodában felelősséget
nem tudunk vállalni.

Az öltözőszekrényükben lévő zsákjukba helyezzék el ruhájukat. Váltóruhájukat óvodai jelükkel lássák el.
Tornafelszerelésüket tornazsákban tartsák. A csoportszobába váltócipő szükséges (a papucs balesetveszélyes, használata tilos).
Kérjük a szülők gyermekeikkel a mosdó higiéniájának megóvása érdekében, az arra kijelölt csoportszobákhoz tartozó ki- és
bejáraton közlekedjenek.
A szülők a gyermekek tisztálkodási helyiségeit egészségvédelmi szempontból nem használhatják, utcai cipővel nem léphetnek be.

A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit nem használhatják (konyha, mosogató, felnőtt öltöző, dolgozói wc)

Tilos a dohányzás és az alkohol fogyasztás az óvoda egész területén.

Rendkívüli esemény, bombariadó, tűzriadó esetén az óvodavezető intézkedik az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.
Egészségnevelési információk
Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat!



















Gyógyszert nem adagolunk. (kivétel tartós betegség esetén az orvos által meghatározott és felügyelt gyógyszert)
Gyógyszert a szülő az óvónőnek nem adhat át a gyermek gyógykezelésére, csak abban az esetben, ha a gyermek állandó
gyógyszerszedést igényel és erről tájékoztatta az óvodavezetőt.
Az óvodát ellátó orvos neve: Dr. Földes Krisztina
Feladata:
részvétel a nevelési intézmény egészségnevelő tevékenységében
környezet-egészségügyi feladatok ellátása
A védőnő neve: Lukácsné Kovács Edit
Feladata:
A mindenkori éves egészségügyi munkatervben meghatározottak szerint:
környezethigiénia
egészségnevelés
gyermektisztasági vizsgálat (hajtetű)
Az óvoda – egészségügyi orvosi ellátását az óvodaorvos, védőnő, fogorvos, fogászati asszisztens közreműködésével látnak el.
A fogászati alapellátás preventív és terápiás gondozásra való beutalást jelent, a szükségleteknek megfelelően.
Szemészeti szűrés évente egy alkalommal a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Debrecen, Bethlen u. 11/17. sz. alatt történik,
ahová a szülők viszik el gyermekeiket.
A gyermek egészségügyi ellátását éves munkaterv alapján végzik.
A felnőtt teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén: a gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport
felügyeletét meg kell szervezni.
A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról gondoskodni kell. (mentő, orvos kihívása, elszállítás
orvoshoz).
Láz, hányás, hasgörcs, hasmenés esetén az óvodapedagógus értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a közösségből gyermekét.
Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről.
Ebben az esetben a gyermek csak orvosi igazolással térhet vissza a gyermekközösségbe.
Ha a gyermek beteg, gyógyszert szed, lábadozik, fogadása a többi gyermek egészségének megóvása érdekében nem lehetséges.
Az egészségvédelem érdekében csoportszobáinkba utcai cipővel belépni nem lehet.

Étkezési, térítési díj befizetésének és lemondásának rendje
Az óvodai ellátás ingyenes. Az étkezés háromszori – tízórai, ebéd, uzsonna.
A napi háromszori étkezést a Hungast Vital Kft. biztosítja.
Diétás étkezési lehetőséget is biztosított, melyet az óvoda vezetőjének benyújtva, a szükséges orvosi igazolás csatolásával írásban lehet kérni.
Az étkezési térítési díj befizetése minden hónap 10-ig 700-1200 óra között. (hiányzás esetén is)
Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden előző munkanap 830-óráig telefonon vagy személyesen. A lemondás a következő munkanaptól
érvényes, és a következő havi befizetéskor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
A család szociális, anyagi helyzetétől függően – az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, a gyermek ingyenes, vagy
kedvezményes étkezésben részesülhet.

Debrecen, 2019. 09.01.

Terjékné Szűcs Tímea
óvodavezető

