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Dargay Attila Gycrmelrvarnzs ÓvoOa
3433 Nyékládháza
Mátyá§ király út 2.
TeVfax. 46/391-264
e-mail: rylekiov i@ gnail. pon

lvintézmény adatai:

Az óvoda neve és címe:

E-mail.:

Az óvoda internetes honlapjának címe:

§zékhely intázmény adatai:

c' Neve:
Címe:
Telefonszám:
E-mail:
Eeyéb adatok:

A tagintézmény adaúni:

Neve:
Címe:
Telefonsám:

}w íntézmény fenntartója :

Neve:
Címe:
Telefon száma:
E-mail:

Dargay Attita Gyermekvarázs Óvoaa

3433 NyékládháIa, Mótyás Hrály,út 2.

nyekiovi@gmail.com

Dmgay Attila Gyermekvanízs Óvoda
3433 Nyékládháza" Máty,á§ kíráty út 2.
06461391-264
nyekiovi@gmail.com
minden nevelési év elején keriil
aktualiaálásra az éves intéanényi
munkatervben

Munkácsy úti Tagintézínény
3433 Nyékládbáz& Munkácsy rlt 2.
0u6l391-707

Nyékládháza Város Önkormáryzata
3433 NyékládházaVasrlt út 1ó.
a6/,6B91420
nyekl adhaza.pol garmh@t-online. hu

lv.inténmény jogáMsn:

A szery részben önátló - pénáieyi, gazűlkodási feladatait a Nyéklídházi Városgondnoksóg
(3433 Nyókládházt, Iskola út 5.J lfűa §l, mint önállóan mrűködó és gazdálkodó
költségvetési szerv, a közöttük létrejött együtfuűködési megállapodás alapján.



Dargay Attila Gyermelwardzs Ó"oaa
3433 Nyékládháza
Mátyás kinály út 2.
TeVfax. 46l391-2a
e-mail : ny eki o: i (d,gmail. e om

A Házirend hatályo§§ága

A Házirend személyi h$álya kiteried az:

- azintézménybe felvettvalamennyi gyermekre,
- az intézrrrénybe járó gyermekek szllleire, törvényes képviselőire

az intéunény valamennyi alkalmazottjára

A Hrf,zirend területí haüílya:

- azinézrnény tediletére (székhely és tagóvodái)
- azintérorény által szervezett*a Helyi Óvodai Nevelési Program

megvalósítrfuához kapcsolodó - óvodán kívüli programokra"
eseményekre

A Házirend időbeni hatálya:

2015. augusáus 31. üsszavonrisig

A Házirend nyilvánosságával kapcsolrtos rendelkozósekl

- az óvodai beiratkoáskor a hifuirend egy peldá,nyát a szülőnek átadjuk
- minden nevelesi év elsö sziilői értekezletén ismertetjük azővodába

beírt gyenrrekek sziileivel
- a szülők fogadóórák alkalmával az óvodapedagógusoktól, atag,

óvodavezetőtöl és az óvodavezetőól kérhetnek tájékoztatást a
Hrázirenddel kapcsolatban

- a Házirerrd megtekinthető atagóvodák:
r szüIői és alkalmazotti hirdetőtábltíján
. aaóvoda internetes honlapján: ovoda.nyekladhaza.hu

A Hrizirendct készítette:

Elfogadtal

az intéznrényvezetője a tagóvoda vez.ető

közremiíködésével

az intémrény nevelőtestiilete (dokrrmenhmr:

Jegyzökönyv * HatÁrozat)



Dargay Attila Gyermelrvadzs Óvodn
3a33 Nyékládháza
Mátyás kMly ut 2.
TeVfax. 46139I-264
e-mail: nyekiov i@ gmail. c om

Véleményezési jogát gyakorolta: A Szüői Szervezet (dokrrmentum: Yéleményezési
Nyílatkozat)

Fennúartó Egyetértésí joga:Nem relevárrs (Amennyiben a működtetőre többletkötelezettség
hárul, a fenntaró egyetértése szíikséges)

A Házirend jóvóharyása: a Házirendet az tnténnényvezeó hagyja jóvá

A Házirend módosításának útja:

r amennylben a vonatkozó jogszabályokban változás áll be,
r amennyrben azóvodajelenlegi szervezetében váltoaís következik be
. a sziilői §zervezet kepviselöinek indítvrinyozásakor,
. aNevelötestületjavaslatat követően.

A Házírendet a jóváharyást köveúően köteles annak betarteni ég betartatni, akiket a
hatólyossági kiteriedési kör érinú!

A llázirend megsértésének jogkövetkezményei:

A Hazirend megsértésével hozott óvodai döntés, vagy intézkedés elmulasáása ellen a szülő a

hatalyos jogszabrályok alapjrin, gyermek érdekében elj án{st indíthat.

Óvodónk hetye a köznsvelés rendszeróben

A házirendben foglalt előírások célja" hogy biztosítsák az óvoda törvényes miiködését, a
nevelés és o*íatás zavattalan megvalósításű, valarrrint a gyermekek közdssegi életének

megszenrezéset.

A házirendben megfogalmazott szabalyok vonatkomak a gyermekekre, szüleikre, az
lurtézrnexty valarrennyi alkalmazottjára" és az óvodát meglátogató külsős személyekre is (p1.:

szerelők, ételsaíllító).

A hfuirend felülvizsgálata legalább kétévente sziikségessé válik, még akkor is, ha erre nincs

központi, illetve felsőbb rendelkezés. Az óvoda vezetöségének át kell tekintenie az éppen

érvényes szabályratot ebból a szempontból, hogy megfelel-e a hatályos jogszabáyi

elöínásoknak, érvényesüInek-e az elóírásai, eleget tesz-e az intézmény álta| kitiizött
szabályozási célnak.

A közoktatrásról szóló 1993. évi L)O(D(. tiirvény jelenleg fokozatosan haáyál veszti. }a12,
szepternber ltöl pedig érvénybe lépett azt$ 20ll. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
(ezután: Nkt.) . TovábM a ttlt994. (VI. 8.) MKM-rendeletet felvráltotta a nevelési-oktatási
intéanények működéséről és a köznevelési intéanények névhasználaráíőL szőIő 2aD012.
(VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatrási intézrrrények működ9éséről és a köznevelési
intézmények névhasanáíatfuól (ezután: EMMI r.) .



Dargay Attila Gyermolivarárs Óvoaa
3433 Nyékládháa
Mátyás király út 2.
TeVfax. 461391-264
e,mail: wekioy i@.grail. c om

Jogszabályi háttér;

r A nemzeti köznevelésről szóló 20l1. évi CXC. törvény (Nkt.)
: 229Dal2. (VIII:28) Komr. rendelet nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról
o A nevelés intémrények múködéseről es a kömevelési inteznrények névhasanálatáról

szőlő 20 Dal 2. (VilI.3 1 .) EMMl-rendelet
o 368t2011. (XII.31.) Korm. rendelet azá||amháatartíxi tOrvény végrehajtásáról.

o 1999. évi XL[. törvény a nemdohárryzók védelméről
: 1992. évi )OOüII. törvény a közalkalmazottak jogáilá§áról

c'

A Házirend

1. Az óvoda 5 napos (hétfiötől - pentekig) munkarenddel műköűk.

Nyitva tartás: Mátyás kiníly úti óvoda 6.00 - 17.00

Munkácsy úti óvoda 6.00 - 17.00

Áz óvodai nevelési év: szeptember 0l-től augu§áu§ 3l-ig tart, amely két tészből áll:

Nevelési-okíáási éve: 09.01-05.3l-ig tafi, ezalaáazidőszakban a gyermekek reszére a Helyi
Pedaeógia Progmm szabályoaísrának megfelelően történik a gyemrekek nevelése-fejlesáése.

Nyári idöszak 06.01-08,3l-ig tart, ez alatt az időszak alatt a csoportok összevontan

működrrek, a fejlesztés a nyári udvari élet tevékenységeihez kapcsolva töíténik a Helyi
PedagógiaiPrograrrszabá|yozÁslínakmegfelelöen.

2. Az óvodába felvett gyermek óvodaba járásáól a §uülő kötelessége gondoskodni, esetleges

távolmaradását a lehető leghamarabb bejelenteni.

3. Hiányások bejelerrtése;
. Az egeszséges gyermek trivolrnaradiását, indokolt esetben, előzetesen írásos

kérelem alapjárr az óvodaverstő, vagy helyettese engedélyezi.
r Ha a gyermek óvodai nevelésben ve§z Észt és egy nevelési évben l0 napnál többet

mulaszt" továbbá ha a tanköteles gyerrrek igazolatlan mulasztása egy tanítási
évben eléri a 30 órát, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges taítózkodási
helye szerinti illetékes gyámhatóságot (iárási gyfunhivatalQ, tanköteles taouló
esetén a gyemrekjótéti szolgálatot is. Gyermekvédelmi szakellátasban nevelkedő
tanuló esetén, az óvoda vezetóje értesíti a teritletí gyermekvdelmi szakszolgálatot.

6



Dargay Attila Gyermekvarts Óvoaa
3433 Nyékláóháza
Máty{í§ király út 2.
TeUfax. 461391-264
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4.

o A harom napon tuli hirányzás, illetve betegség utián a gyermek csak orvosi
igazolásstl látogathatja rijra az ővodát. A megbetegedett gyermek orvosi
igazolását TILOS a gyógyulrist megelőzően elkérni a gyermekorvostól.

Az óvodában megbetegedö, tázas gyermeket, a Sztilőnek az érte§íéstöl saimított
legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Ferűző megbetegedés esetén azővodát
azonnal értesíteni kell a többi gyermek védelme érdekében.
Azővodlbacsak egészségeso lánalaagyemreket lehet hozni! A Szíilő köteles jelezni

az óvónők számfu4 amennyiben betegségre utaló tiineteket tapasztal gyermekén (p1.

reggeli érkezéskor az előző éjszakán tapasztaltakról besámolni).

Az óvodában az óvodapedagógus gyógyszert nem ad és nem adhat b| Ezvonatkozik
a krónikus, idíilt vagy akut betegségek esetére is. Magas láz esetén a Sziilő
megérkezéséig az óvónő vizes rulu{s borogatást alkdmaz.

Csak az óvodapedagógusnak átadott gyermekért vállal az óvoda felelősséget. Az
óvodából egyedtil csak aá a gyermeket engeű el az óvodapedagógus, akinek a
Szülője aá írásban kéri.
Idegennek (szomszéd, baíát stb.) vagy nagyobb testvérnel<" csak a Szüö íná§b€li

engedélye alapján adunk ki gyermeket. Az elvált Szülők gyermekeinek elviteleről
hivatalos bírósági végrÉs alapjtín jár el az óvodapedagósu§. A bírósági végzésben

megielölt mindenkori Gondviselő (uezt igazoló dokumentrrmot a Gondviselő köteles
bemutaüri) ínfuban nyilatkozik arról, hogy gyermekét ki, kik vihetik el az óvodáMl.
Az esetlegesen beállt változásolaól köteles az óvónőket tájékoilami.

Az óvoda zavaúa|anműkiidése, a gyermekcsoportok nyugodt napirendje érdekében,

valamint alkalmazkodva óvodánk szakmai programjához, kerjük, hogy legkésőbb
teggel 8.00-ig érkezzenek m€g az óvod.íba a gyermekek.

Délben 12.15-tő1 l2.45-ig,délutár 15.1s-től anyitvatarüási idő végéig, 17.00-ig lehet

hazaünni a gyerekeket.

A köztes időbe& a gyerrrrekek védelme, biáonsága érdekében az óvoda épületét záwa
taíjuk, rendkívüli esetben, érkezéskor kédük a csengőt hasznrálni szíveskedjenek.

A gyerrrrek óvodában tartóz.kodásának maximális ideje: napi 10 óra.

A tédté§i díjak befizetése:

r A befiz*és minden hónapban a kifiiggesáett időporrtban történik a
Városgondnokság bezipénrtáúban.

r Hiárryaás esetén az étkezés lemondható az óvodában személyesen, vagy

telefonon, előzo nap 11.00 - ig.
l Be nem jelentett hiányzís eseten, a tédtési űj visszafizetésere a §áilő nem

tarttrat isenyl A tédtési űj befizetesenek tartós elmulaszrása az óvodából való
hutárást vonhatj a maga utárr a tartozás rendezéséig.

c'

5.

7.

8.



Dargay Attila Gyermelivants Óvoda
3433 Nyéktádhán
Mátyás kiróly út 2.
TeVfx. 46139I-264
e-mail : ny ekí ov i@ gmai].,c om

Tédtési díj tmtozás esetén, atartozás összegét a Szüők munkabéréből a fenntmtó

letilthatja ill. a gyermeket az óvodai nevelésffil klzÉrhatjaatartozás rendezóséig.

g. A gyermekcsoportok életébe a Szülők az óvodapedagógussal történő előzetes

egyeáetes utár kapcsolódhatnak be.

C§ak egészseges Sziiló vállalhx aktív részvételt a csoportban.

Az óvodai életbe bevont Szüőre a gyermekc§oport nem hagyható és nem lehet a

törvényben biáosított személyi feltételeket vele pótolni.

A Sziilő benn tartózkodása idejérr köteles b€taítani az óvodai elöírásokat, szabályokat
(rl. váJtó§ipo).

c'

10. Az óvoda épületében idegenek csak az óvodavezeó engedélyével tartózkodhatnak.

1l. Amíg §áilő vagy gyermek tartózkodik az intéarrényben" addig nem kezdhető el a

takadtás (kivétel azon helységeh a}rol gyermek már nem tartózkodik),

12. Az óvod^íban nem hoáató testi epséget veszelyeztetó eszköz (kés, penge, bárnrilyen

éles tárgy, stb.).

Az óvodrábahozott ékszerekért, ertéktrárgyakért azővúafelelősséget nem vállal, ezért

a Sziilő csak saját felelőssegére adja oda gyerrrekének.

13. Az óvoda épü*ének, berendezési tárgyainak, eszközeinek védelme, megóvása a

§zülők kötelessége is.

14. Kérjiik a Szítlőket, hogy az óvoda terü]etén tart§ák be a kulfurált magatarhis

szabélyut, vígyázzanak az óv oda és udvarának, valamint környezetének tisztaságára.

15. Az óvodáhajaró gyerrrrekek sa.ámáíanapi 3 étkezés biztosítva van, ezértkérjiik a

kedves Sziilőket, hogy plusz enni, ill. innivalót ne hozzarrak. Kivételt képeáetnek a

nyitáskor, koran étkező gyermekek !

16. Inteanényünket a törvérry által 5 nevelés nélkíili illeti meg, melyről 7

nappal előre tájékoáatjuk a Kedves Szülőket!

17. A nevelési év alatti ügyeleü rendól, öszi-téli- tavasá-nyári, elóre tájékoztarástadunk,

hogy a Szülők a gyermekük esetleges elhelyezéséről gondoskodni fudjanak.

18. A §íúlök megérkezesekor átadott óvodifu gyermekekérto az óvoda mfu felelősséget

nem vállal. A felelősség a Sziilőt tertreli.

19. Az a gyermek" aki regget kerékpárrat erkezik, kérjük, hogy a §zülök a főbejárat előtt

helyezzék el a gyermek kerékpárját



Dargay Attile Gyermelrvar*m Óvoda
3433 Nyékládháza
Mátyá§ király út 2.
TeUfa:r. 461391-264
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l',23.

24.

2a. Tisztelettel kéíjük a §ztilöket, hogy óvodárrkz bejárata (gazdasagi, ffibejfuat) köáil, a

Szülők részére kialakított fóbej áratot szíveskedjenek hasznílni !

2t. A gyermek és a SzUki kötelessége, hogy az óvoda veznói,óvoda pedagógusai,

alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait tisneletberr tartsa.

A sziilő joga hogy információt kapjon:

- az óvodaműködésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről,

- az óvodai ped€óglai programról, és a helyi nevelé§í t€rwől

- a gyenrrek fejlettségffil évi 2 alkalommal vagy igény szerint

Az óvoda egész teriiletén a DOIraNYZÁS TILOS!

A házirend nyilvánossága" megismerése

A tuízirendet, a helyben szokásos módon nyilvárrosxígra kell hoari, valamint egy

példárryát a gyermekét beíratni kívánó szülö kezébe kell adni.

A házirend nyilvánosságra hozatala a szülői értekezleteken törtérrik, majd a megismerhetőség

folyamatos biztosítrása érdekében az irrtézmény epiiletében kiftiggesztjtik.

A tuizirend a nevelő - tesfiilet jóvÉrhagyá§a utár 2015. év szeptember hónap 01 napján lép

hatályba, és visszavonásis érváryes.

A házifend módosítására javaslatot tehet bármely pedagógu§, fenntartó, a sziilők
munkaköáissége.

A házirend olkészíté§éről és közzáételéröl mint óvodavezető gondoskodom.

Kelt Nyékl adháza, 20t5. augusáus 3 1.

óvodavezeó



Dargay Attilr Gyermekva*zs Óvoda
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Legitimációs áradék

A Nkt 25. § szerint a kömevelési intezrrrény házirendjét a nevelötestüIet az óvodai sziilői
szervezet véleményének kikérésével fogadja el. A házirend azon rendelkezéseinek
érvénybelépésehez, amelyekból a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a
fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A hrázirend nyilvános.

1. EEogsű határozlt

A intémény nevelótestülete a házirend tartalmát megismerte, nevelőtestíileti értekezleten

megvitatt4 és a módosíüisát elfogadta.

Kelt Nyéklrádháza, 2015. augusztus 3 1.

a nevelőtestillet képüselőj e

2. Vélemónyezési jog ryakorüísa

A li{kí 2§. $e szerint biáosított jogánát fogva a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda
Nyékládháza Mátyás király ll2. sz. és a Munkácsy út 2. sz. alatti intézrnény Szütói
Szervezete nevében kijelentem, hogy azintemtény házirendjének tartalmri,t szüői
értekezleten megismertiilr, véleményeztli§ a§nak tartalmával egyetértíink.

Kelí NyéHádházab20l5 év sreptember hónap 0l. nap

., ./ ,//ű/M
SZMK elnöke
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