HÁZIREND
Kedves Szülők!
Sok szeretettel köszöntünk Benneteket, családotokat a Bárányka Óvodában!
Köszönjük szépen a bizalmatokat, amellyel megtiszteltetek minket, hogy az elkövetkező években
közös felelősséggel nevelhetjük együtt a gyermeketeket!
Imádkozunk, hogy Istentől kapott szeretettel, bölcsességgel tudjuk ezt tenni.
Bízunk abban, hogy kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra, őszinteségre és tiszteletre fog épülni,
melyben a gyermekek nevelése érdekében együttműködhetünk.
Ezért szeretnénk kérni, hogy a - tapasztalataink alapján összeállított legfontosabb - szokásokat,
szabályokat, a gyerekek érdekében feltétlenül tartsátok be! Előre is köszönjük!

1. Nyitva tartás





A Bárányka Óvoda nyitvatartási ideje reggel 7 órától délután 17 óráig tart.
Az óvoda nyáron 7 hétre bezár előre bejelentett időpontban – ezt február végéig tudatjuk.
Télen december 27 és január 2 között is zárva tartunk.
Az iskolai szünetekben a dolgozó szülők gyermekeit összevont, ügyeleti csoportban helyezzük el
megfelelő számú igény esetén.
 Bármely okból lecsökkenő gyermeklétszámnál az intézmény fenntartja jogát az összevonásra.
 Évente 5 nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe az óvoda, melynek időpontjáról legalább hét
nappal előre tájékoztatjuk a családokat.
2. Érkezés-távozás
 Az óvoda udvari kapuja a gyermekek védelmében készült, ezért a biztonsági reteszt kérjük a
nap folyamán mindig bereteszelni! Ne engedjétek a gyermeketeket felmászni a kerítésre, hogy
maguk nyissák ki a reteszt!
 A gyermekek biztonságának és értékeink védelme érdekében a bejárati ajtót állandóan zárva
tartjuk. A belépés szülőknek a számkód beütésével lehetséges, másoknak (nagyszülőknek,
rokonoknak) pedig csengetéssel.
 Az óvoda elektromos ajtaját csak a szülők kezelhetik, ezért kérjük, hogy soha ne engedjétek
meg gyermekeiteknek az ajtót kóddal nyitogatni. Biztonsági okok miatt lett felszerelve, hogy
idegenek, illetéktelenek ne tudjanak bejönni. A szülők felelőssége, hogy a biztonsági kódos
ajtónyitót csak Ők használhatják, és a kódot senkinek sem adhatják ki! Aki ezt nem tartja be,
felelősség terheli az esetlegesen okozott károk megtérítésében.
 A gyermekek az épületben és az udvaron csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak.
 A szülők gyermekeiket kísérjék be az óvodába, és a csoportszoba ajtajában az óvónőnek
személyesen adják át.
 Az óvoda csak azokért a gyermekekért felelős, akiket személyesen vettek át az óvónők.
 A folyamatos reggeliztetés, valamint a csoport tevékenységeiben való részvétel érdekében a
gyerekeket legkésőbb 9 órára kérjük beadni a csoportba: rendezett külsővel, fésülten.
 A nagycsoportos gyerekeknek fontos, hogy 8 óráig érkezzenek meg.
 A gyermekek ne éhgyomorral jöjjenek az óvodába, pár falatot mindenképpen egyenek otthon, és
igyanak is folyadékot, nehogy rosszul legyenek emiatt.

 Délben ebéd előtt 12 órakor, ebéd után 1 órakor lehet elvinni a gyerekeket.
 A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben óvodánk kiegészítő, segítő,
esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. A családi élet kiemelkedő fontossága miatt a
tartósan otthon levő szülők gyermekei lehetőség szerint ebéd után, 13 órakor haza mennek,
illetve más gyermekek is hazavihetők a szülők igénye szerint – ezt olyankor be kell írni reggel az
üzenő füzetbe.
 Délben a gyermekekre a szülők az öltözőben várakozhatnak. Az itt alvó gyerekek nyugalma
érdekében kérjük, hogy ilyenkor a folyosókon és az udvaron ne engedjétek gyermekeiteket
játszani, hangoskodni.
 Délután 15 órától 17 óráig lehet hazavinni őket.
 A gyermeket csak törvényes gondviselői vihetik haza, kivéve, ha előzetesen írásos
meghatalmazást adtak, mely lehet állandó vagy egyszeri. A szülőnek gondoskodnia kell arról,
hogy gyermeke csak felnőtt (18. életévet betöltött) kíséretével jöjjön, ill. távozzon az óvodából.
 Az óvodánkban és az udvaron is, csak az óvodánkba járó gyermekekért vállalunk felelősséget. A
mászókákat, hintát, csúszdát egyéb kültéri mozgásfejlesztő eszközt, kizárólag az óvónő
jelenlétében, rendeltetésszerűen lehet használni.
 A szülő megérkezésekor a gyermekével kapcsolatos felelősség áthárul a szülőre.
 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. Későbbi, nem kívánatos szokást előzhetünk meg következetességünkkel.
 Távozását a szülő minden esetben jelezze az óvónőnek.
 Az óvoda zárásának időpontjáig, 17 óráig a szülőnek el kell vinnie gyermekét. Esetleges
akadályoztatása esetén, köteles telefonon jelezni, hogy kit bízott meg maga helyett, aki időben
érkezik a gyermekért.
 A szülők utcai cipővel, higiéniai okokból nem léphetnek be a csoportszobába, (a gyermekek által
játék közben használt területre,) a konyhába, és a mosdókba!
 Azokon a rendezvényeken, melyeken a szülők is hivatalosak, a szülő köteles a gyermeke
biztonságáról gondoskodni, és az óvoda szabályait betartani.
3. Hiányzás
 A gyermek bármilyen okból történő hiányzását a szülő köteles bejelenteni: ezt megteheti az
óvodai telefonon, sms-ben, vagy személyesen beírva a gyermekek öltözőjénél elhelyezett üzenő
füzetben. Az óvodavezetőt és az óvónőket nem kell külön értesíteni.
 A gyermek előre látható távolmaradását a szülőnek legalább egy munkanappal előtte, 9 óráig kell
bejelentenie. Ha a gyermek előre nem látható ok miatt marad távol, úgy azt haladéktalanul, de
legkésőbb a távolmaradás napján reggel 9 óráig kell bejelenteni. A hiányzást igazoltnak tekintjük,
amennyiben a bejelentés személyesen, illetve telefonon történik.
 Az egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az óvodavezető engedélyezheti.
 A meghirdetett szünetek időtartamától eltérő hiányzást is kérjük előre jelezni.
 Az igazolatlanul hiányzó gyermekek (amennyiben hiányzásukról előzetes bejelentés nem történt)
az óvodát csak orvosi igazolással látogathatják újra.
 Ha a gyermek betegsége miatt marad ki az óvodából, akkor is csak orvosi igazolás bemutatása
után látogathatja újra a gyermekcsoportot. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a hiányzás
első és utolsó napjának a dátumát!
 Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben hét napnál többet
mulaszt igazolatlanul, vagy sorozatos késés miatt rendszeresen távol marad, a vezető óvónőnek
értesíteni kell a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.
 Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése - az iskolai életmódra felkészítő foglalkozások
kivételével – ha az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy a szülőt
legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztettük az igazolatlan mulasztás következményeire.

4. Betegség
 Csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat az óvodában.
 Járványos betegségek elterjedésének megelőzése érdekében, nem hozható óvodába a betegségre
gyanús gyermek: ha otthon hányt, hasmenése vagy láza volt, váladékos a szeme, herpeszes a
szája, ill. kiütéses, köhög, megfázott, orrfolyásos, náthás, stb. Ha mindez hétvégén történt, akkor
sem hozható a gyermek, csak orvosi igazolással.
 Az óvodában megbetegedett gyermek elviteléről a szülő, az értesítést követően a legrövidebb időn
belül köteles gondoskodni, tehát azonnal jönnie kell a gyermekért. Mindezt a saját, és mások
gyermekei érdekében kérjük!
 A szülő lakcímét, telefonszámát, (napközbeni elérhetőségét,) illetve annak változásait azonnal
köteles bejelenteni az óvodában. A gyermeke érdekében bármikor elérhetőnek kell lennie, vagy
gondoskodnia kell egy ilyen személyről.
 Fertőző betegség és fejtetű esetén azonnal értesíteni kell az óvodát, mert a szülőnek bejelentési
kötelezettsége van. (ÁNTSZ előírás szerint.)
 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló, (bármilyen gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót
szedő) gyermek, - a saját biztonságos gyógyulása, és társai egészségének megőrzése, védelme
érdekében az óvodát a teljes gyógyulásáig egyáltalán nem látogathatja.
 Az óvodában a gyermek számára tilos bármilyen gyógyszer beadása!
 Az óvónőnek kötelessége a beteg gyermek átvételének megtagadása, a gyermek saját, és a többiek
érdekében is. Ilyen estben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Ez vonatkozik az
óvodából lázasan hazaküldött, valamint a hányós, hasmenéses megbetegedések esetén is.
5. Étkezés
 A gyermekeknek napi háromszori étkezést biztosítunk, melyet helyben fogyasztanak el.
 A gyermek lebetegedése esetén az aznapi ételt otthonról hozott ételesben el lehet vinni, de
másnaptól már le kell mondani, mert az étel elhordására nincs lehetőség. A gyermek hiányzása
esetén az ebéd hazaadása nem lehetséges.
 Az ebéd lemondását személyesen az óvodai üzenő füzetbe beírva, vagy az óvoda
telefonszámára küldött sms-sel lehet megtenni 9 óráig.
 Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére, és az ebédre, utólag nem
tarthat igényt. Ebben az esetben az étkezési térítési díjat a hiányzás napjára is ki kell fizetnie.
 Hiányzás után, a megérkezés előtti napon köteles 9.00 óráig a szülő értesíteni az óvodát, hogy
gyermeke számára másnap igényli az étkezést. Ennek elmulasztása esetén nem tudunk ebédet
biztosítani, ezért a gyermeket ebéd előtt el kell vinni.
 Ha a gyermek 9 óráig nem jelenik meg az óvodában, és nem is értesítik az óvodatitkárt a
késés vagy a hiányzás okáról, másnaptól automatikusan lemondjuk az ebédet, - feltételezve a
betegséget.
 Az ebéd lemondásánál vagy rendelésénél figyelembe kell venni, hogy a hétfői napra, pénteken 9
óráig tehetik ezt meg.
 A szülő gyermeke napi háromszori étkezéséért térítési díjat fizet. Az előző havi étkezési díjat
minden hónap 10-én, utólagosan kell befizetni az óvodatitkárnál, vagy az előzetesen kiállított
számla alapján banki átutalással. (Ha hétvégére, vagy ünnepnapra esik, akkor az azt követő első
munkanapon.) Ilyenkor kell befizetni a külön programok díját is.
 A gyermek hiányzása esetén is gondoskodjanak az ebédbefizetésről. Az elmulasztott befizetés
miatt a gyermek óvodai ellátása szüneteltethető.
 Az óvodában a gyermekek, a konyháról kapott mindenféle ételt megkóstolnak, és egyéni ízlésük
szerint kérhetnek azokból többet, kevesebbet, vagy repetát.
 Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, itatása, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a
többi gyermek előtt (csokoládé, túró-rudi, nyalóka, péksütemény, banán, stb.) nem etikus, ezért
kérjük ezt teljesen mellőzni!

6. Védő, óvó előírások









Öltözőben: a padokon csak ülve öltözködhetnek; megérkezés után azonnal vegyék le a kinti cipőt,
és utána öltözködjenek; a dobozban levő nejlon zacskó csak a nedves ruhák tárolására
használható; a dobozban csak egy váltás ruha lehet, semmi más.
Csoportszobában: csak sétálva közlekedjenek; a játékokat nem dobálhatják; szájba, orrba, fülbe
nem dughatják; az ábrázolós asztalnál ülve rajzolhatnak, vághatnak, gyurmázhatnak; a játékokat,
ábrázoló eszközöket használat után tegyék a helyére; az eszközöket óvatosan, csak
rendeltetésüknek megfelelően használhatják; a székeket két kézzel, a támlánál és az ülőlapnál
fogva vihetik, tilos hintázni azokon.
Galérián: a lépcsőn mindig jobb oldalon, a korlátot fogva, lassan közlekedjenek; nem szabad fönt
kihajolni, bármit ledobni; a csúszdán csak ülve, lefelé, előre tett lábakkal, üres kézzel,
kapaszkodva csúszhatnak; a lépcső és a csúszda alján nem szabad játszani.
Tornateremben: a lépcsőkön mindig jobb oldalon, a korlátot fogva, lassan, üres kézzel
közlekedjenek; a szőnyegen, menetirányt betartva, egymásra odafigyelve haladhatnak; az
eszközöket az óvónő utasításai szerint használhatják
Udvaron: csak olyan helyen tartózkodhatnak, ahol az óvónőket látják; a lejtőt nem használhatják;
a hintát messziről kell kikerülni, várakozni az oldalánál kell; ülve, két kézzel kapaszkodva,
hintázhatnak; a mászókára üres kézzel, kapaszkodva, mehetnek csak fel; a kerékpár pályán a
menetirányban, egymásra vigyázva haladhatnak; a játékokat, járműveket használat után mindig a
helyére kell tenni.
Óvodán kívül: az óvónő köteles a helyszínnel, programmal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos
és az elvárható magatartásformákat, a gyermekek fejlettségének megfelelően ismertetni.

7. Óvodába hozni
 A gyermekek számára biztosítani kell a szülőknek: alváshoz ágynemű huzatot (felnőtt méretűt),
váltócipőt (tépőzáras, elől nyitott orrú szandált), tornazsákot (csak a nagybáránykáknak:
benne rövid ujjú póló, rövidnadrág, tornacipő, zokni), teljes váltóruházatot (óvodás ruha-tároló
dobozban: alsóneműt, zoknit, évszaknak megfelelően pólót, nadrágot, felsőruházatot), kis
kéztörölközőt.
 A gyerekek ágyneműjét, és tornazsákját az óvoda szükség szerint adja haza mosásra. A plédet a
huzatba behúzva kérjük visszahozni a lepedővel együtt.
 Célszerű a gyermekeket kényelmes, könnyen fel és levehető, gumis derekú ruhában hozni
óvodába, mert úgy érzi jól magát. Nem ajánlott a szoros, merev anyagú (farmer), kinőtt, vagy
nehezen gombolható, kantáros ruházat. A gyermekek érdekében kérjük a réteges öltözködést.
 Az intézményben a megfelelő öltözet megítélésében az óvodapedagógus a kompetens.
 A mindennapos mozgásfejlesztés miatt kérnénk, hogy a lányok is kényelmes nadrágban jöjjenek
játszani az óvodába. (Játékidőben van lehetőségük szép szoknyákba bújni, de a torna nem
lehetséges úgy.)
 Lássák el a ruhadarabokat, lábbeliket a gyerek jelével, hogy ne vesszenek el, ne cserélődjenek
össze. A jellel nem ellátott ruhákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
 A szülő segítsen a gyereknek a ruhatartó-doboz rendben tartásában: ruhák összehajtogatása,
akasztó felvarrása a kabátra, stb. A felesleges ruhadarabokat pénteken kérjük mindig hazavinni, a
hiányzóakat pedig hétfőre pótolni.
 Télen kérjük a kesztyűket felvarrni a kabátba befűzött madzagra, hogy ne vesszenek el.
Praktikusabb a két ujjas kesztyű az öt ujjasnál.
 A gyerekek balesetveszélyes (szúró, vágó eszközöket), és agresszióra ösztönző tárgyakat (kard,
puska, pisztoly, stb.) nem hozhatnak az óvodába.
 A gyermekek ékszert (nyakláncot, gyűrűt, karkötőt) balesetveszélyessége miatt nem hozhatnak
az óvodába. Amennyiben mégis behoznak ilyen tárgyakat, az óvónő elveszi ezeket a
gyermekektől.

 Az óvodába játékot behozni csak minden pénteken szabad, amivel minden gyermek játszhat. A
játék a leggondosabb odafigyelés esetén is eltörhet, elromolhat. A behozott játékokért felelősséget
nem vállalunk, a károkért nem felelünk.
 Az elalváshoz a gyermek által kedvelt puha, kisméretű játéka behozható, mely bent marad az
ágyában, és nem hordanak haza.(Cumi, cumisüveg nem – egészségügyi okok miatt.)
8. A gyermekek jutalmazása és fegyelmező intézkedések
 A jutalmazás elvei: ha a gyermek a csoport szokásrendjének betartására törekszik, amikor a
gyermeknek pozitív megerősítésre van szüksége, a gyermek produktumainak elemzésekor,
kiemelkedő teljesítménykor, ha a gyermek közösségi magatartása követendő, helyes és
példamutató, ha önmagához képest fejlődést tapasztalunk.
 A jutalmazás formái: szóbeli dicséret, simogatás, pozitív kiemelés a csoport előtt, kézfogásos
gratulálás, különleges megbízatás, külön hely az óvó néni mellett az ebédnél, sétánál, stb.
 A fegyelmező intézkedések formái: ha veszélyezteti saját és társai, az intézmény alkalmazottai
egészségét, testi épségét, nem együttműködő a felnőttel, a csoport szabály és szokásrendjében
megfogalmazottakat megszegi.
 A fegyelmezés formái: kiemelés a játékból, átirányítás más tevékenységbe, az óvónő mellé leülés,
beszélgetés, gondolkodás a konkrét helyzetről.
9. Az óvoda rendje
 Az óvodában csak olyan plakátokat, szórólapokat lehet kifüggeszteni, amelyet az óvoda vezetője
aláírásával engedélyez. (Az óvoda működésével kapcsolatos, azzal összefüggő anyagokat.)
 Az óvoda dolgozói (félreértések elkerülése miatt) semmilyen ajándékot nem fogadnak el saját
részükre semmilyen alkalomból. (Virágot, édességet, tárgyakat sem.) Kizárólag a gyermek saját
maga által készített rajzot, festményt fogadnak el. Ha valaki szeretné az odaszánt ajándék
összegével támogatni az óvodát, ezt hivatalos módon megteheti. Mi ezt a gyermekekre fordítjuk.
 Az óvodánkba járó gyermekeket a keresztyén értékek alapján arra neveljük, hogy tanulják meg
tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, legyenek képesek
alkalmazkodni is, segítsék a sajátos nevelési igényű társaikat, környezetünk értékeit óvják meg,
udvariasak legyenek, amit tudnak, önállóan tegyék meg. Az esetleges konfliktusokat ne
durvasággal, erőszakossággal, trágár szavakkal oldják meg, hanem beszéljék meg egymással,
kössenek kompromisszumokat, stb. Kérjük, hogy otthon is ezek az alapelvek valósuljanak meg!
 Óvodánk nyitott, a szülők előzetes egyeztetés után jöhetnek be. Ilyenkor a szülők jelenléte nem
zavarhatja az óvodában folyó tevékenységeket. (Kistestvér, szülők beszélgetése, stb.)
 Bármilyen probléma, konfliktus adódik, elsősorban az adott helyen, az adott személlyel kell
megpróbálni tisztázni. Sikertelenség esetén az óvoda vezetője bizalommal felkereshető, és vele
közösen megoldhatóak a konkrét helyzetek.
 A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől, vagy az
óvodavezetőtől kérjenek. A dajkák és az óvodatitkár nem illetékesek.
 Se a gyermekekkel kapcsolatos, se a magánjellegű beszélgetésekre az óvónőket, dajkákat, az
óvodásokkal való foglalatosság közben hosszabb időre nem lehet elvonni a csoporttól, mert az
előidézheti a baleset kialakulását, zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát. Más időpontokban
biztosítunk lehetőséget a beszélgetésekre.
 A szülői értekezlet kizárólag csak a szülőknek szól, ezért annak időtartama alatt a szülő köteles
gyermeke elhelyezéséről gondoskodni.
 A házirendből 1 példányt kap minden család.Az intézmény többi közérdekű dokumentuma is
(SZMSZ, Pedagógiai program,) folyamatosan a szülők rendelkezésére áll.
 Az óvoda honlapján ( http://www.baranykaovi.hu/ ) minden egyéb információ megtekinthető.
 A Házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.
Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előzőleg hatályos Házirend.

