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Tolmács-Bánk Óvoda

HÁZIREND

A házirend célja: hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között,
életkori  sajátosságaikhoz  igazodó  sajátos  nevelési  igénynek  megfelelő  életrend  szerint
nevelkedhessenek.

A házirend hatálya: az intézménybe érkezéskor az egész területére érvényes (udvar, épület)
Továbbá  kiterjed  az  intézmény  szervezésében,  a  nevelési  program  megvalósításához
kapcsolódó óvoda épületén kívüli rendezvényekre, programokra.

Óvodai nevelésünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve, segítsük a különböző szociális
háttérrel rendelkező 2,5-7-8 éves korú gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus,
fejlődését,  az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembe-vételével,  -  ahol a hátrányos
helyzetű gyermek és szülő is megkapja azt a pedagógiai támogatást, mely az iskolai munka
sikerességet eredményezi.

Gyermekeink  részére  széles  utat  biztosítsunk  a  fejlődéshez  differenciált  fejlesztéssel,
fejlődésük személyre szabott segítésével, tehetséggondozással. 

Az  óvodás  gyermek  felnőttektől  függő,  érzékeny,  fejlődésben  lévő  személyiség,  önálló
individuum, egyénenként változó testi-lelki szükségletekkel.

Gyermekközpontú, befogadó óvodai nevelésünk ezek kielégítésére, a gyermeki személyiség
legteljesebb kibontakoztatására irányul, az egyenlő hozzáférés biztosításával.

   Olyan gyermekek nevelése a célunk, akik érzelmileg gazdagok, szülőföldjükhöz kötődnek,
a környezetükben jól tájékozódnak, érdeklődők, befogadók, a társadalomba beilleszkedni
képesek.

    Valljuk, hogy az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek, maga
is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé, válik.

Az óvodai felvétel

1. A gyermek óvodába járatása – a 3. életév betöltésétől – a szülő törvényben biztosított
joga. 2010. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezés szerint az óvoda felveheti azt a
körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven
belül  betölti,  amennyiben  minden,  a  településeken  lakóhellyel,  ennek  hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.

2. Az  óvodai  nevelés  a  gyermek  tankötelezettsége  kezdetéig  tart.  Ez  –  a  gyermek
iskolaérettségétől  függően-  legkorábban  a  gyermek  6.  életéve  betöltésének  évében
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következik  be.  A gyermek  utoljára  abban  az  évben  kezdhet  óvodai  nevelési  évet,
amelyben a 7.  életévét betölti.  Abban az évben, amelyben a gyermek a 7.  életévét
betölti,  akkor  kezdhet  újabb  nevelési  évet  az  óvodában,  ha  augusztus  31.  után
született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja,
hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában.

3. A gyermek  abban  az  évben,  amelyben  az  5.  életévét  betölti,  a  nevelési  év  kezdő
napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

4. Az óvodai felvétel, illetve átvétel jelentkezéssel történik. A szülő a nevelési év során
bármikor kérheti a gyermek óvodai felvételét.

A felvételről az óvodavezető dönt.

5. A kötelező óvodai nevelés alól a szülő írásbeli kérelmére megfelelő indokkal ( családi
körülmények,  képességek  kibontakoztatása,  sajátos  helyzet)  az  intézményvezető
felmentést adhat.

Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha

1. a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján

2. a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon –
kivéve, ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába, továbbá,
ha a gyermek a Kt. 24.  §-ának (3) bekezdése alapján kötelező  jelleggel vesz részt
óvodai nevelésben

3. az  óvodai  elhelyezést  fizetési  hátralék  miatt  az  óvodavezető  megszüntette,  a
megszűnés tárgyában hozott  döntés jogerőre  emelkedésének napján – kivéve,  ha  a
gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába, továbbá, ha a gyermek
a Kt. 24. §-ának (3) bekezdése alapján kötelező jelleggel vesz részt óvodai nevelésben

4. a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján

5. a gyermeket  nem vették fel  az iskolába,  annak a nevelési  évnek az  utolsó napján,
amelyben a nyolcadik életévét betölti

6. a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai
foglalkozásokról – kivéve, ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel az
óvodába,  továbbá,  ha  a  gyermek a  Kt.  24.  §-ának (3)  bekezdése  alapján kötelező
jelleggel vesz részt óvodai nevelésben, vagy a gyermek hátrányos helyzetű

Az  óvoda  egész  éven  át  folyamatosan  üzemel.  A nevelési  év  szeptember  01-jétől,
következő év augusztus 31-ig tart. A nevelési év két szakaszból áll: szeptembertől május
31-ig intenzív fejlesztés, játékos ismeretterjesztés és júniustól augusztus 31-ig tart a  nyári
élet. A nyár folyamán az intézmény július hónaptól 4-5 hétig zárva tart. A zárás idejéről
minden év február 15-ig értesítjük a szülőket.
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Napi  nyitva  tartás: reggel  7.00-tól  délután  17.00-ig,  ötnapos  munkarendben,  hétfőtől
péntekig.  Az  óvoda  teljes  nyitvatartási  idejében  óvodapedagógus  foglalkozik  a
gyermekekkel.

A  gyermekek  óvodában  tartózkodásának  maximális  ideje: A  gyermekek  óvodai
tartózkodásának időtartama rendszeresen a napi 10 órát meghaladja, az már a gyermek
számára megterhelő, fárasztó, ezért ennél rövidebb idejű óvodai tartózkodást javasolunk.

A nevelés nélküli munkanapok: A 11/ 1994. (VI.8.) MKM rendelet 2. § (4) alapján egy
nevelési  évben  5  nevelés  nélküli  munkanap  biztosított  továbbképzések  szervezésére,
melyről azt megelőzően 7 nappal írásban tájékoztatjuk a szülőket. Ezeken a napokon –
szükség esetén – gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről.

A gyermekek érkezésének és távozásának rendje:

A szülők gyermekeiket a nyitva tartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha
az óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő  szabályok betartása és tiszteletben
tartása mellett teszik: Az óvoda nevelőtestülete kéri és ajánlja, hogy a gyermekeket szüleik
Tolmácson 8.45-ig, Bánkon 8.15-ig hozzák be az óvodába, mivel csak ebben az esetben
tudunk a gyermekek rendszeres fejlesztéséért felelősséget vállalni.

A gyermekeket minden esetben átöltöztetve, a csoportszoba ajtajába kísérjék be és adják
át az óvónőnek, távozáskor az óvónőtől kérjék ki, mert csak ebben az esetben tudunk a
gyermekekért felelősséget vállalni.

Gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki az óvoda kapuján.

Az óvoda főbejárata reggel 9.00-ig nyitva van, 9.00-tól 15.30-ig a gyermekek biztonsága
miatt zárva tartjuk.

A szülő  írásos  engedélye  szükséges  ahhoz,  hogy  az  óvodapedagógusok  a  gyermeket
kiskorú  testvérrel  vagy  az  óvodapedagógusok  számára  ismeretlen  személlyel
hazaengedjék,  az  írásos  engedélyt  a  szülőknek kell  átadni  az  óvónőnek,  legkésőbb az
aktuális nap reggelén.

A szülők válása esetén csak bírói ítélet szerint a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek
adható ki a gyermek.

A szülő rendkívüli akadályoztatás esetén ( betegség, baleset, egyéb nem várt események )
az óvoda a jelzést követően megteszi a megfelelő intézkedéseket.

Az étkezés rendje az óvodában:

Az intézmény, térítés ellenében napi háromszori étkezést biztosít (tízórai, ebéd, uzsonna).
Az ételt külső konyháról szállítják, intézményünk csak tálalókonyhával rendelkezik. Az
óvoda ételmintát vesz és tárol 72 óráig.

Az étkezések ideje:
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Tízórai: 9 órakor

Ebéd:  12 órakor

Uzsonna: 15.30-kor

Az étkezési térítési díjak:

Az étkezési térítési díjat a fenntartó tájékoztatása alapján fizetik a szülők.

Lehetőség van térítési díj kedvezmény igénybevételére:

50% étkezési térítési díj támogatásban részesül minden 3 és több gyermekes család,
valamint az orvosilag igazolt tartósan beteg gyermek. 

100%  étkezési  térítést  kap  az  a  gyermek,  aki  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményben részesül.

A szülőnek  a  kedvezményre  való  jogosultságát  nyilatkozattal,  ill.  határozattal  kell
igazolnia.

     A  térítési díjak befizetése: 

Tolmács: A konyhavezető kiírása alapján, minden hónap 15-ig előre megjelölt napon
az étkező melletti irodában.

Bánk: A befizetés készpénzben, havonta utólag, minden hónap 15-ig előre megjelölt
napon reggel 7.30-tól 9.00 óráig az óvodában.

     Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalók:

Hiányzás esetén az étkezések lemondhatók minden nap telefonon vagy személyesen,
reggel 8.45-ig. A gyermekek gyógyulása esetén ugyanez a teendő.

A lejelentés és bejelentés 24 óra múlva lép életbe. A teljes hét lejelentésére az előző
héten, szerdán 8.45-ig van lehetőség.

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülőnek a térítési díjat ki kell fizetnie.

Az óvodai alapszolgáltatásból nem zárható ki az a hiányzásból visszatérő gyermek,
akinek  nincs  előzetesen  megrendelve  az  étel,  8-12  óráig  részt  vehet  az  óvodai
nevelésben.

A gyermek óvodába érkezéskor cukorkát, csokoládét, rágógumit és egyéb édességet, üdítőt
saját célra ne hozzon, a szülő gyermeke személyes holmijába ne tegyen.

Az óvodába csak egészséges gyermek vehető be. Fertőző megbetegedést minden esetben be
kell jelenteni. Az intézménybe ápolt, tiszta gyermeket hozhatnak a szülők.
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A gyermekek öltöztetése a napi várható időjárásnak megfelelően történjen. Javasoljuk, hogy
kényelmes, réteges öltözetet biztosítsanak gyermekeik számára. 

A tisztaság  megőrzése  érdekében  az  épületen  belül,  csoportszobában  váltócipő  használata
kötelező. A váltócipő lehetőség szerint zárt cipő legyen, ami fogja a bokát.

A szabadban történő játékhoz célszerű játszóruhát hozni.

Javasoljuk,  hogy  minden  gyermek  zsákjában  legyen  váltóruha  (alsónemű,  zokni,  póló,
felsőruházat)

A gyermekek  tisztálkodáshoz  saját,  jellel  ellátott  eszközöket  használnak  (törülköző,  fésű,
fogkefe, fogpohár)

Nyári  időszakban  minden  gyermeknek  nap  elleni  védősapkát,  fényvédő  krémet  javaslunk
(szülő biztosítja).

Az  óvodások  évente  egyszeri  kötelező  szűrővizsgálatát  az  óvoda  szervezi  meg,  melyet  a
védőnő és az óvoda gyermekorvosa végzi el. 

A gyermekek jogai az óvodában  (Közoktatási törvény 10.§ )

A nevelési  és  oktatási  intézményben  biztonságban  és  egészséges  környezetben  neveljék
oktassák.  Óvodai  napirendjét  életkorának  megfelelően  alakítsák  ki  (játék,  levegőzés,
pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt
végig pedagógus felügyelete alatt áll. 

A gyermekek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem
vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az
étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyerekeket közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetés nem érheti.

A gyermek joga,  hogy képességének,  érdeklődésének megfelelő  nevelésben és  oktatásban
részesüljön,  állapotának,  személyes  adottságának  megfelelő  megkülönböztetett  ellátásban-
különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban- részesüljön, s életkorától függetlenül
a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez forduljon segítségért.

Nemzeti,  illetve  etnikai  hovatartozásnak  megfelelő  nevelésben  és  oktatásban  részesüljön
(több szülő együttes kérése alapján).

A gyerekek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely
szerint  az  ismeretek  közlését,  átadását  tárgyilagosan  és  többoldalúan  kell  megvalósítani.
Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét.

A gyerekek cselekvési szabadságát, családi élethez, magán élethez való jogát az óvoda nem
korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját illetve
társai,  az  óvoda  alkalmazottainak  egészségét,  testi  épségét.  Nem  akadályozhatja
viselkedésével a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát.
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Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülhet.

A gyermek az intézmény eszközeit  (játékok,  foglalkozási  fejlesztőeszközök) berendezéseit
(bútorok, rádió,  magnó),  felszereléseit  ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja,  arra
vigyáznia kell.

Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak
szerint  vegyen  részt  saját  környezetének  és  az  általa  használt  játékok,  eszközök  rendben
tartásában.

A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok:

Az orvos által igazoltan folyamatos gyógyszerszedésre szoruló gyermek létfenntartásához
szükséges gyógyszerek beadását vállaljuk.
Minden egyéb esetben a beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek behozatala az
óvodába a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.
A nevelési év alatt a háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ
előírása szerint kötelező.
Fertőző betegség esetén a szülőknek bejelentési kötelezettsége van.
Az óvodások évente egyszeri kötelező szűrővizsgálatát az óvoda szervezi meg, melyet a
védőnő és az óvoda gyermekorvosa végzi el.
Amennyiben szülő gyermeke fejében élősdit észlel, kérjük, jelezze, hogy a többi gyermek
érdekében a szükséges intézkedést megtehessük. Ezeket az eseteket kellő tapintattal, a
gyermek személyiségjogainak tiszteletben tartásával kezeljük. A közösség érdekében
gyermeküket panaszmentesen, védőnői igazolással hozhatják újra az óvodába.
Az óvoda tisztán tartása érdekében kérjük, hogy a gyermek az óvoda területén otthonról
hozott élelmiszert (gyümölcs, csokoládé, péksütemény stb.) ne fogyasszon.
Az óvoda területére állatokat behozni nem szabad!
Az óvoda egész területén dohányozni, és szeszes italt fogyasztani TILOS! 

A szülő jogai és kötelességei:
Megilleti a szabad intézményválasztás joga, az óvodai alapszolgáltatás igénybevétele.
A pedagógiai programhoz kapcsolódó ingyenes szolgáltatásokon való részvétel.
Az ismeretek tárgyilagos és többoldalú módon való megközelítése az intézményben.
A hit- és vallásoktatás igény szerinti megszervezésének lehetővé tétele
Joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját,
házirendjét
Gyermeke fejlődéséről részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget
kapjon
Írásbeli javaslatát az intézményvezető megvizsgálja, és arra érdemi választ kapjon (30 napon
belül)
Kérhesse, hogy gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen
foglalkozás megszervezését kezdeményezze (az e szolgáltatásokon való részvételhez kérhető
legmagasabb pénzösszeget a szülői közösség határozza meg).
A nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen
óvodai foglalkozásokon.
Részt vegyen a szülői képviselők megválasztásában.
Kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és közreműködjön annak tevékenységében.
Személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.
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A szülő kötelességei
Biztosítsa gyermeke részvételét az óvodai nevelésben 5 éves kortól
Megtegye a szükséges intézkedéseket a gyermeke jogainak érvényesítése érdekében
Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért
Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal
Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet magatartási
szabályinak elsajátítását
Kötelessége az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartani.
A szülői kötelességmulasztás következményei
Az óvoda tapasztalatai illetve megítélése alapján, amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem
akarja szülői kötelességeit teljesíteni, akkor az óvoda törvény által előírt kötelessége jelezni a
gyermekek érdekében:
Javaslat szakszolgálat igénybevételére, pl. iskolaérettség megállapításához 
A jegyző felé igazolatlan mulasztások esetén (5 éves kortól), iskolaérettség megállapításánál 
Hatósági intézkedés kezdeményezése gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás vagy egyéb
más súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén, a területileg illetékes  Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat helyi családsegítője felé. 
A szülői közösség jogai:
Figyelemmel kísérni a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.
Megállapításairól tájékoztatja az óvodavezetőt , a pedagógusokat, szükség esetén a fenntartót.
A gyermekek nagyobb csoportját – 10 %-át – érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az
óvodavezetőtől, illetve az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal
részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.
Az adatkezelés az óvodában:

A gyermekekkel, szülőkkel kapcsolatos információkat az óvoda titkosan kezeli. A Közoktatási
törvényben meghatározott adatokat kell nyilvántartani az intézményben (gyermek neve,
születési ideje, helye, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, szülők
neve, telefonszáma, a gyerek fejlődésével kapcsolatos adatok, a gyermekbalesetekre
vonatkozó adatok, a gyermekvédelmi nyilvántartás adatai). 
Az adatok továbbíthatók: a fenntartó, pedagógiai szakszolgálat, iskolaköteles gyermek
esetében az iskola felé, a bíróság, rendőrség, ügyészség, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat felé. Személyes adat akkor közölhető, ha ahhoz az érintett írásban
hozzájárul.
A jogorvoslat rendje:
A szülő jogorvoslati kérelmében hivatkozhat a házirendre, ha az óvoda döntése ellentétes a
házirenddel.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője a gyermekekkel kapcsolatos döntéseit a jogszabályban
meghatározott esetben és formában, írásban közli a szülővel. A szülő a döntés ellen a
közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat felül bírálati
kérelemre (egyéni érdekvédelemre hivatkozás) vagy törvényességi kérelemre
(jogszabálysértés) hivatkozással. A fenntartó képviselője hoz másodfokú döntést a
törvényességi kérelem, illetve az óvodai felvételekkel és kizárással kapcsolatosan benyújtott
felül bírálati kérelem tekintetében.
 Rendkívüli események:
A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el rendkívüli időjárás,
járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, ha a nevelés-oktatás
működtetése nem biztosítható vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve
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helyrehozhatatlan kárral járna (szükséges a fenntartó egyetértése, ha ez nem lehetséges, a
fenntartó haladéktalan értesítése).
Bombariadó és egyéb rendkívüli esetben (tűz, csőtörés stb.) elsődleges feladat a gyermekek
biztonságba helyezése, az intézmény kiürítése a tűzriadó tervben rögzítettek szerint. (Felelős a
csoportban dolgozó óvodapedagógus)
Az óvoda óvó-védő előírásai
A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét a
pedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel felel annak testi épségéért.
Az óvodán kívül szervezett foglalkozások, kirándulások csak abban az esetben szervezhetők,
ha ahhoz a szülők aláírásukkal hozzájárulnak.
A gyermekeknek az óvónők életkoruknak megfelelő, a balesetek megelőzését szolgáló
szabályokat ismertetik a nevelési év megkezdésekor, udvarra menetel előtt, kirándulások
alkalmával, csoportszobai foglalkozásokon. Kérjük a szülőket a szabályok közös
foganatosítására és betartására:
Szúró, vágó eszköz használata.
Az óvoda helyiségeinek használata, rendkívüli eseménykor a menekülési útvonal rendje.
Az óvoda környékére vonatkozó közlekedési szabályok.

Feladatok a gyermekbalesetek megelőzésének érdekében
A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át.
A gyermek egyedül nem jöhet óvodába, még a kaputól sem!
Délutáni udvari élet esetén a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át gyermekét és így
távozzanak az óvodából.
Gyermek az udvaron egyedül nem tartózkodhat, a mászókát, csúszdát és egyéb veszélyes
eszközöket felnőtt felügyelete nélkül nem használhat.
A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát a balesetek elkerülése érdekében
játszótéri tevékenységre ne használják Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot,
berendezési tárgyat észlel az óvodában, amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz,
azonnal jelezze az óvoda vezetőjének vagy a csoportban dolgozó óvodapedagógusnak. 
Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait,
szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvónőnek, hogy baleset, vagy betegség esetén azonnal
értesíteni tudjuk Önöket.
Baleset esetén értesítjük a szülőket és biztosítjuk a gyermek szükséges orvosi, szakorvosi
ellátását, vagy indokolt esetben hívjuk a mentőszolgálatot.
A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban
ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet (pl. papucs).
Testnevelés foglalkozásokon a gyermekek a balesetveszély elkerülése érdekében csak erre
alkalmas felszerelésben vehetnek részt (tornaruha, csúszásmentes talpú, biztonságos
tornacipő).
A házirenddel kapcsolatos egyéb szabályok:
A házirendet nyilvánosságra kell hozni. A fenntartó által jóváhagyott házirendet az
óvodavezető ismerteti a szülőkkel, amit a szülők aláírásukkal igazolnak.
Az elkészült és jóváhagyott házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
A csoportszobák előterében a házirend egy példánya mindig megtalálható.
A házirend módosítását a jogszabályi változás illetve szülői kezdeményezés is szükségessé
teheti. A házirendet ennek megfelelően illetve kétévenként felülvizsgáljuk. A felülvizsgálati
eljárás menetét az SZMSZ rögzíti.
A házirend betartását illetve betartatását az óvodavezetője ellenőrzi.
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