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Tisztelt Szülők!

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a 
nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi életének 
megszervezését. A hatályos jogszabályok figyelembe vételével készítettem el intézményünk 
működésének belső szabályzatát. Kérem, figyelmesen olvassák végig és, a gyermekek 
érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

I. Általános információk az óvodáról

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda 

8447 Ajka, Gyepesi u. 

Tel: 88/214-860

E-mail cím: ovodarendek@ajkanet.hu

OM azonosító:201892

Óvodavezető: Orbán Lajosné

Az óvoda orvosa: Dr. Dobrocsi Aranka

Az óvoda fenntartója: Ajka Város Önkormányzata

II. Törvényi háttér

Ezen házirend:
• a Közoktatásról szóló- többször módosított- 1993. évi LXXXIX. Törvény,
• a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI. 8.)MKM rendelet,
• a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI. 

Törvény 
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
•Nevelőtestületi határozatok 

rendelkezései alapján készült.

A  házirend  hatálya  kiterjed  az  óvoda  minden  pedagógusára,  illetve  alkalmazottjára,  az 
intézménybe járó valamennyi 3-7 éves korú gyermekre és szüleikre.
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III. Jogok és kötelességek

1) A gyermekek jogai :  

• A gyermek joga,  hogy a nevelési-oktatási  intézményben biztonságos és egészséges 
környezetben  neveljék  és  oktassák.  Óvodai  életrendjét  pihenőidő,  szabadidő 
testmozgás  beépítésével,  sportolási,  étkezési  lehetőség biztosításával  életkorának és 
fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

• A  gyermek  személyiségét,  emberi  méltóságát  és  jogait  tiszteletben  kell  tartani. 
Védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem 
vethető  alá  megalázó  büntetésnek,  testi  fenyítésnek.  A  gyermeket  közvetlen  vagy 
közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.

• A  gyermek  joga,  hogy  képességeinek,  érdeklődésének  megfelelő  nevelésben 
részesüljön,  illetve,  hogy  nemzeti,  etnikai  hovatartozásának  megfelelő  nevelést 
kapjon.  Vallási,  világnézeti,  nemzeti  vagy  etnikai  identitását/önazonosságát 
tiszteletben kell tartani.

• A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda 
nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti 
saját,  illetve  társai  és  az  óvoda  alkalmazottainak  egészségét,  testi  épségét. 
Viselkedésével nem akadályozhatja a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát.

• Családi,  anyagi  helyzetétől  függően  ingyenes  vagy  kedvezményezett  étkezésben 
részesülhet.

• A  gyermeknek  joga  van  adottságainak  megfelelő  speciális  ellátásban  részesülni, 
pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért, ha ez indokolt.

• A  gyermek  az  intézmény  eszközeit  (játékok,  foglalkozási  és  fejlesztő  eszközök) 
berendezéseit (bútorok, rádió, magnó) felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen 
használhatja. 

• A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön
           Évente legalább egyszer fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vegyen  
           részt. 

• A gyermek joga, hogy vallásoktatásban részesüljön.

2) A gyermek kötelessége:       

• 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 részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon,
• hogy  az  óvoda  vezetőjének,  pedagógusainak,  alkalmazottainak  és  óvodástársainak 

emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

3) A szülő jogai:  
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• A szülőt megilleti e nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.
• A szülő joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét.
• A  szülő  joga,  hogy  folyamatosan  tájékoztatást  kapjon  gyermeke  fejlődéséről  .  A 

gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon.
• A szülő kezdeményezheti szülői szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet 

annak tevékenységében.
• Az  intézmény  vezetője  és  a  pedagógus  hozzájárulásával  részt  vegyen  a 

foglalkozásokon.
• Egyéni ügyeivel az óvodavezetőhöz vagy az óvodapedagógushoz fordulhat.

4) A szülő kötelessége:  

• Gondoskodjon  gyermeke  testi,  érzelmi,  értelmi  és  erkölcsi  fejlődéséhez  szükséges 
feltételekről.

• Biztosítsa gyermeke óvodai neveléskeretében folyó iskolai életmódra való felkészítő 
foglalkozáson való részvételét.

• Segítse  gyermekének  a  közösségbe  történő  beilleszkedését,  az  óvoda  rendjének,  a 
közösségi élet szabályainak elsajátítását.

• Rendszeres kapcsolatot tartson fenn gyermeke óvónőivel, és részükre az együttnevelés 
érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.

• Gyermekét tisztán, gondozottan, a házirend szabályait betartva hozza óvodába.
• Tartsa tiszteletben az óvoda vezetőjének, pedagógusainak és alkalmazottainak emberi 

méltóságát és jogait.
• Lakcím,  illetve  telefonszám  változása  esetén  3  napon  belül  tájékoztassa 

gyermekcsoport óvónőit.
• Az óvodaváltoztatást, illetve kimaradást írásban jelentse be az óvodavezetőnek.

IV. Az óvoda igénybevételének rendje
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1. Az óvoda munkarendje  

Nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig
Nyári zárás időtartama: 4-5 hét
Napi nyitva tartás: 6.00- 16.00
Hétvégén és ünnepnapokon az óvoda nem üzemel.
Nevelés nélküli napok száma: 5 nap, amikor a dolgozók értekezleten vagy továbbképzésen 
vesznek részt. Ezekről a napokról legalább 7 nappal megelőzően értesítjük a szülőket írásban 
az óvoda faliújságján.
A nagytakarítási munkák idején –előzetes egyeztetés alapján- az Ajka Városi Óvoda nyitva 
tartó óvodája fogadja a gyermekeket. 
Erre vonatkozó igényüket május 31-ig írásban jelezzék az óvodavezetőnek.
Nyári időszakban a gyermeklétszám csökkenése miatt a csoportok összevontan üzemelnek.

2. Az óvodai beiratkozás  

Az óvodába a fenntartó által meghatározott időpontban, illetve egész évben folyamatosan 
történik. 
Felvehető a 3. életévét betöltött gyermek az iskolaérettség eléréséig max. 8 éves korig. Szabad 
férőhely esetén 2 és fél éves gyermek is felvehető, ha szobatiszta.
A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, melyben a hetedik életévét 
betölti. Abban az évben, amelyikben a gyermek a hetedik életévét betölti, a Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság az óvodavezetőnek egyetértésével javasolhatja az óvodai nevelés 
újabb 1 évig történő meghosszabbítását.

Az óvodai beíratás a szülők személyes megjelenésével, a gyermekekre vonatkozó információk 
rögzítésével történik. ( Felvételi előjegyzési naplóban) 
A következő dokumentumok bemutatása, fénymásolata szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját,
- a szülő (gondviselő) saját személyi igazolványát, lakcímkártyáját.
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői véleményt
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozatot

Abban az évben, amelyben a gyermek betölti az 5. életévét, a nevelési év kezdőnapjától napi 
4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni (közoktatási törvény 24.§. (3) ).

3. A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnése  

A gyermek óvodából való kimaradása a szülői bejelentés után, az e célra rendszeresített 
nyomtatvány kitöltésével történik. A gyermek óvodai jogviszonya 6, 7 illetve kivételes 
esetben 8 éves korában az iskolakezdéssel szűnik meg.
Az óvodaköteles gyereket be kell íratni az óvodába, eltávozáskor visszaigazolás szükséges- 
jelezvén, hogy a gyermeket más óvodába beíratta a szülő.
A gyermek óvodai elhelyezése megszűnik, ha a szülő a fizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget.

V. A gyermek óvodai életével kapcsolatos rendelkezések, szabályok
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1. A gyermekek óvodai napirendje

Időpont Szabadon választott tevékenység két nyelv használatával

6.00- 8.30 Érkezés, játék, képességfejlesztés a csoportszobában

8.30- 9.10 Tízórai

9.10-11.00 Délelőtti tevékenység (mese, vers, nyelv, ének-zene, sport, 
kézimunka, környezet ismeret), játék

11.00-12.00 Készülődés az udvarra, ebédig játék a szabadban

12.00-13.00 Terítés, ebéd, tisztálkodás, lefekvés

13.00-14.30 Délutáni alvás vagy csendes pihenő

14.30-16.00 Uzsonna, játék a csoportszobában vagy udvaron

 2. Beiskolázás rendje

A gyermek addig látogathatja az óvodát, amíg az iskolai életmódhoz szükséges fejlettséget 
eléri, a törvényben meghatározottak szerint.
A gyermekek beiskolázása előtt fejlettségük objektív megítélése céljából méréseken vesznek 
részt óvodapedagógusaik által.
Az  iskolaköteles  kort  elért  gyermekek  kötelező  orvosi  vizsgálaton,  és  szükség  esetén  a 
Nevelési Tanácsadó, vagy a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálatán 
vesznek  részt.   A  Nevelési  Tanácsadó  és  a  Tanulási  Képességeket  Vizsgáló  Szakértői 
Bizottság vizsgálatára köteles a szülő gyermekét elvinni. 
A gyermekek fejlettségét figyelembe véve az óvoda az iskolai beíratáshoz szakvéleményt állít 
ki. 

3. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái

Az óvodások viselkedésének alakításában a jutalmazás tárgyi formáit ritkán alkalmazzuk (pl.: 
jelképes  apróságok):  farsangi  mulatozás  során,  gyermeknap,  versenyek során,  közösségért 
végzett  feladatok pl. udvarrendezésben való önkéntes részvétel.  Mindannyiszor figyelembe 
vesszük  a  gyermek  önmagához  képest  való  teljesítését,  erőfeszítését.  Nem  az  elért 
teljesítményt, hanem a bele fektetett energiát ismerjük el, vigyázva arra, hogy önértékelésében 
senki  ne  sérüljön.  
A jutalmazás eszmei formája mindennapi életünkben naponta jelen levő nevelési módszer. 
Többféle  formája  van  verbális  és  nonverbális  egyaránt.  Tekintetváltás,  elismerő  mosoly, 
érintés, simogatás, dicséret, buzdítás, elismerés mind a gyermeki viselkedés pozitívumainak 
megerősítésére szolgálnak (20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet Vhr. 5. § (1) e)).

VI. A szülők óvodahasználatával kapcsolatos rendelkezések
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1. A gyermekek óvodai életrendje:

• Az  eredményes  nevelőmunka  érdekében  gyermekek  8.30-ig  érkezzenek  be  a 
csoportszobákba.

• A gyermeket a szülő átöltöztetve, személyesen adja be a csoportba, mert ha az óvónő 
nem tud a gyerek jelenlétéről, nem vállalhat érte felelősséget.

• Távozáskor az óvónő által átadott gyermekért a szülő felel. 
• Amennyiben a gyermek már egyedül jár haza, szükség van egy írásbeli nyilatkozatra, 

amelyben a szülő vállalja a felelősséget.
• A gyermek az óvodából csak törvényes gondviselővel,  nagyszülővel távozhat,  ettől 

eltérő esetben (testvér, rokon…) csak írásos meghatalmazás ellenében vihetik el. 
• A szülő vagy az általa maghatalmazott személy attól kezdve, hogy a gyermeket átvette 

az  óvónőtől,  felelős  a  gyermek  magatartásáért  és  testi  épségének  megóvásáért  az 
óvoda teljes területén.(belső helységek, udvar). Óvónőtől való átvételnek számít, ha a 
szülő az óvónőnek jelzi megérkezését, az óvónő a gyermeket szólítja és őt a szülő, 
vagy az általa meghatalmazott személy gondjaira bízta.

• Elvált  vagy válófélben  lévő szülők esetén  csak  a  bírói  ítélet  szerint  megállapított, 
szülői felügyeletet gyakorló anya vagy apa viheti el a gyermeket. Amennyiben nincs 
ilyen döntés, mindkét szülő bármikor élhet ezzel a jogával

• Ha a szülő a gyermekét méltányolható, rendkívüli ok miatt az óvodából a nyitva tartás 
végéig nem tudja elvinni, köteles az óvodát értesíteni.  Az óvodában a zárás után itt  
maradt gyermek elhelyezéséről hivatalos eljárás keretében intézkedünk:

1. a szülő értesítése telefonon
2. 1  óra  elteltével  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  értesítése  (átmeneti 
elhelyezés)
3. az óvodavezető értesítése 
4. jegyzőkönyv felvétele  az eljárásról  (az érintett  óvodapedagógus 
és a vezető feladata)

 

2. A gyermekek térítési díj befizetésére vonatkozó szabályok

• Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 10.00 óráig telefonon vagy 
személyesen. A bejelentés a következő napon lép életbe, s a következő befizetéskor 
írható jóvá. Időben meg nem történt bejelentés hiányába a szülő térítési díj 
visszafizetésére nem tarthat igényt. 

• A térítési díj befizetésének időpontját egy héttel korábban az óvodai hirdetőtáblán 
jelezzük. Befizetésre az óvoda irodájában kerül sor.

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után az intézmény 
a térítési díj 100%-át kedvezményként biztosítja.

• Az étkezési kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolások:
- jövedelemigazolások
- egyedülállóságról szóló nyilatkozat
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- tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek állapotára 
vonatkozó igazolás (149/1997. ( IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 
szerint)

• Tartósan beteg valamint a 3 vagy több gyermekes családoknál a kedvezmény 
gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-a (1997 XXXI. törvény 148.§.(5) ill. 
(6) bekezdése alapján).

3. A gyermekek étkezésére vonatkozó szabályok

A gyermekek napi 3x-i étkezésének megszervezése az óvoda feladata. Amennyiben a szülő 
nem veszi igénybe az étkeztetést, a gyermek déli 12.00 óráig tartózkodhat az óvodában. 
Az orvos által igazolt tej-és liszt-érzékeny vagy cukorbeteg gyermek étkezése igénybe vehető. 
Amennyiben a gyermek olyan diétára szorul, amelynek elkészítése nem megoldható, úgy az 
ételről a szülőnek kell gondoskodnia. Ebben az esetben az ÁNTSZ engedélyezi az étel 
behozatalát a megfelelő szabályok betartása mellett.
Ha a szülő ebéd után viszi haza gyermekét az uzsonnát hazaadjuk. Az óvodában a megkezdett 
étel nem csomagolható be, nem vihető haza. Az ÁNTSZ előírásainak megfelelően a 
maradékos tálba kerül. 
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VII. A gyermek védelmét, óvását  biztosító intézkedések
      
     -      A gyermek kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Elsajátítsa 
            és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket.

- Az egészséges gyermekek védelme érdekében lázas, betegségre gyanús gyermeket a 
szülő nem hozhat be az óvodába.

- Az óvodában megbetegedett,  lázas vagy betegség egyéb tüneteit (hányás hasmenés) 
hordozó gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül el kell 
vinnie. Ilyen esetben szigorúan csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. 

- Óvodai dolgozó gyógyszer beadására nem vállalkozhat kivéve allergia (pipa) illetve az 
orvos  utasítása  alapján  kötelező  gyógyszerszedés  esetében.  Ehhez  a  szülő  írásbeli 
kérelme is szükséges.

- Tartós,  krónikus  betegségben  szenvedő  (krupp,  asztma,  epilepszia,  lázgörcs,  stb) 
gyermekek szülei kötelesek tájékoztatni az óvodát. Ilyen esetben írásban nyilatkoznak 
a szülők, hogy szakorvosi engedély birtokában, az egészségügyi kockázatot ismerve 
vállalja gyermeke óvodába járását.

- A fejtetvesség  észlelését  kérjük,  jelezzék  a  csoport  óvónőinek,  hogy megtegyék  a 
szükséges intézkedéseket.

- Ha fertőző megbetegedés  fordul elő a családban vagy annak környezetében,  akkor 
kérjük, hogy erről az óvodát 24 órán belül értesítsék.

- Az óvodába tilos házi készítésű ételt behozni az ÁNTSZ előírása szerint.
- A csoportszobába, gyermekmosdóba higiéniai szempontból utcai cipővel belépni tilos.
- A  gyermekek  nem  hozhatnak  az  óvodába  olyan  eszközöket,  tárgyakat,  játékokat, 

amelyek veszélyeztetik testi épségüket, vagy egészségükre ártalmasak.
- A bejárati kaput szíveskedjenek mindig a biztonsági pánttal ellátni.
- Rendkívüli  esetben  (tűz,  bombariadó)  az  épületben  tartózkodó  vezető  vagy 

megbízottja  értesíti  a  rendőrséget,  tűzoltóságot,  utasítást  ad  az  épület  kiürítésére, 
gondoskodik a gyermekek biztonságos elhelyezéséről. 

- Az óvoda dohányzásmentes terület.

Hiányzás, távolmaradás szabályai

Az óvodába felvett gyerekek számára kötelező a rendszeres óvodába járás.
Ha  a  gyermek  szülője  óvodáztatási  támogatásra  jogosult,  a  gyermeknek  egy  óvodai 
nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia.
Abban az évben, amelyben a gyermek betölti az 5. életévét, a nevelési év kezdőnapjától 
napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni (közoktatási törvény 24. §.(3) ).
Ha  a  gyermek  az  óvodai  foglalkozásról  távol  marad,  a  mulasztást  igazolni  kell.  A 
mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 
- a szülő előzetes bejelentette az óvónőnek gyermeke távollétét (1 nap),
- a  szülő  előzetes  írásbeli  kérelmére  az  óvodavezető  engedélyt  adott  több  napos 

távolmaradásra,
- a  gyermek betegségét  orvos  igazolja.  Az igazolásnak  tartalmaznia  kell  a  betegség 

miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát. (EMMI-rendelet 51.§)

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, akkor a mulasztás igazolatlan. Amennyiben a 
gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson egy nevelési évben 7 napnál többet 
mulaszt igazolatlanul, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt, 
Kormányhivatalt,  a gyermekjóléti szolgálatot (20.§.4. bekezdés). Ha egy nevelési évben tíz 
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napnál többet mulaszt igazolatlanul a gyermek és az óvodavezető legalább két alkalommal 
figyelmeztette a szülőt a várható következményekre, megszűnik a gyermek óvoda elhelyezése
( 11/1994./VI.8/MKM. sz. rendelet 28 §).
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VIII. Az intézmény létesítésének használatával kapcsolatos szabályok

1. Saját felelősségre behozott tárgyak

A gyermekek számára az óvodába járáshoz nem szükséges tárgyak behozatalát az 
óvodapedagógusok megtilthatják, korlátozhatják vagy feltételhez köthetik pl.: nagy értékű 
ékszerek, agresszivitást kiváltó játékok, rágó, kemény cukorka stb. Anyagi felelősséget az 
intézmény ezekért a tárgyakért nem tud vállalni (20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet 25. § ).

2. Az  óvodába behozandó felszerelések

Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz az eszközöket, így csak a gyermek személyes 
holmijára van szükség.

- váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző lábbeli, szandál)
- udvari játékhoz szabad mozgást biztosító kényelmes szabadidő ruha és cipő
- váltóruha  (fehérnemű, zokni, póló, nadrág, pulóver)
- tornafelszerelés (rövidnadrág, póló, tornacipő)
- testápolási, tisztálkodási eszközök (fogkefe, fogmosó pohár, törölköző, fésű) 
- alváshoz pizsama, takaróhuzat, kispárna (ágyneműt időközönként, szünetek 

alkalmával hazaküldjük) 
- rajzdosszié az óvodában készült rajzokhoz

A szülő köteles a gyermek tisztálkodási eszközeinek, váltóruhájának, cipőjének és 
tornafelszerelésének tisztántartásáról gondoskodni. Kérjük, hogy gyermekük összes óvodában 
használt holmiját jellel lássák el a könnyebb felismerhetőség érdekében.

3. Óvoda helységeinek használata

• Az óvoda nyitva tartásának ideje alatt a gyermekek csak szülői vagy óvónői felügyelet 
mellett használhatják az intézmény helyiségeit.

• Az óvoda udvarának játékait csak óvodás gyermekek használhatják az óvodai élet 
szabályainak megfelelően.

a) Szülők által használható helyiségek  
- hivatalos ügyben, étkezés befizetés esetén: az óvodavezető irodája.
- rendezvények alkalmával, beszoktatáskor (váltócipővel), nyílt napkor illetve 

délelőttönként előre jelzett időpontban: csoportszobák.

b) Nem használható helyiségek  
- konyha
- gyermekmosdó.
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4. Együttműködésre alkalmas fórumok

- Szülői értekezletek (évente 2-3 alkalom)
- Nyílt napok, közös rendezvények
- Munkadélutánok, játszódélutánok
- Fogadóórák (vezetői, óvónői, előzetes megbeszélés alapján)
- Az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések.

Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az 
óvónőt munkája közben ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és 
zavarhatja a nevelés folyamatát.
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IX. Egyéb

• A faliújságra kitett közlemények a szülők tájékoztatását szolgálják, ezért kérjük, 
kísérjék figyelemmel. Hirdetés, szórólap az óvoda faliújságain csak az óvodavezető 
engedélyével kerülhet ki, melynek tartalma a 3-7 éves korosztályt érinti.

• Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az 
óvónőket, ill. az óvodavezetőt és velük közösen próbálják megoldani az adott 
helyzetet. Kérjük a hivatali eljárási rend betartását (csoport óvónői, óvodavezető, 
fenntartó).

• Az évnyitó szülői értekezleten beleegyező nyilatkozatok kitöltését kérjük a szülőktől 
pl.: választható programok, óvoda elhagyása

• Az épület és a felszerelési tárgyak védelme mindenki feladata.
• Az óvoda területén csak szülői felügyelettel és felelősséggel tartózkodhatnak óvodás 

gyermekeink kisebb testvérei, de a csoportszobába és a mosdóba nem léphetnek be.
• Ünnepek alkalmával a gyermekek ünnepi ruhában jelenjenek meg.
• Gyermekeinket arra szoktatjuk, hogy ne várakoztassák meg szüleiket. Játékukat 

helyére téve köszönjenek el társaiktól, felnőttektől és induljanak haza. Későbbi nem 
kívánatos szokást előzhetünk meg következetességünkkel. A csoportból való távozás 
után a balesetek elkerülése végett a folyosón a viselkedési szabályokat betartva 
(szaladgálás és hangoskodás nélkül) készülődjenek.

• Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban 
szándékosan előidézett kárt a károkozónak meg kell téríteni

A házirendben foglaltak megsértése ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok 
megsértése.

A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség 
folyamatos biztosítása céljából az intézmény épületében kifüggesztésre kerül. A Házirend egy 
példányát a szülő gyermeke óvodai beiratkozásakor megkapja.
A Házirendben foglaltak visszavonásig érvényesek.
       

Készítette: Orbán Lajosné és a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda nevelőtestülete

Hatályba lépés: 2013. április 01.
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Legitimációs záradék 

 

A Házirendet  a nevelőtestület a 2013.03.25-én tartott nevelőtestületi értekezleten elfogadta. 

A Házirendet a Szülői Közösség 2013. 03. 29. napján tartott ülésén véleményezte és 

elfogadta.

 

Jóváhagyta

Orbán Lajosné

 Intézményvezető 

Ajka, 2013.03.25
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