HÁZIRENDJE

Szombathely, 2013. 02. 28.
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Készítette: Talabér Tiborné
óvodavezető

1. BEVEZETŐ
Az intézmény házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján készült.

Házirendünk összhangban van az óvoda belső dokumentumaival is:
 A Szervezeti és Működési Szabályzattal (SZMSZ)
 A Pedagógiai Programmal
A Margaréta Óvoda nevelőtestülete, vezetése, valamint a Szülők Közössége
ezen dokumentum által szabályozza az óvoda törvényes és zökkenőmentes
működését, ezért a Házirend betartása és betartatása az óvoda minden
dolgozójának kötelessége.
Miután a szülő kiskorú gyermeke törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat,
illetve teljesít kötelességeket, a Házirend a szülőkre nézve is kötelező érvényű.
A Házirendet mindenkinek joga és kötelessége ismerni.
Ezen Házirend a gyermek mindenek felett álló érdekeinek figyelembe vételével
készült. Alapelve a biztonságos, kiegyensúlyozott óvodai nevelés működésének
megteremtése, fenntartása.
2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÓVODÁNKRÓL
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Neve: Margaréta Óvoda
OM azonosító: 036467
Székhelye : 9700 Szombathely, Margaréta utca 1.
Fenntartója: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Telefonszáma: 94/ 501-631
Fax :
94/ 501-632
Mobil szám: 06 20/ 503-15-47
E-mail cím: talaber.tiborne@int.szombathely.hu
A gyermekvédelmi felelős és elérhetősége:
Pálhegyiné Pilinszky Zsuzsanna, Margaréta u. 1., munkaidejében,
telefonon

3. AZ ÓVODAMŰKÖDÉSI RENDJE, NYITVA TARTÁSA
3.1. A nevelési év rendje
 Nevelési év: szeptember 01 - augusztus 31-ig
 Nyári zárva tartás: az óvoda nyári zárása 4-6 hétig tart, melynek idejéről
a szülőket minden év február 15.-ig tájékoztatjuk. A lezárás ideje alatt, a
szülők igénye alapján a városrész másik óvodája fogadja a gyermekeket.
 Az óvodai működést befolyásoló iskolai szünetek – iskolai őszi szünet,
téli szünet, tavaszi szünet – valamint az óvodai nevelés nélküli napok
előtt írásos felmérést készítünk és a fenntartó jóváhagyása alapján
szervezzük meg a gyermekek ellátását.
 Nevelés nélküli munkanapok:
Az óvodai nevelésnélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt
napot nem haladhatja meg.
A nevelés nélküli munkanapok felhasználásának elvei:
 kizárólag nevelési időn kívülre szervezhető: nevelőtestületi
programok,
továbbképzések,
szakmai
konferenciák,
tapasztalatszerzés szerveze.
 szükség esetén, írásbeli igényfelmérést követően gondoskodunk a
gyermekek felügyeletéről, összevont óvodai csoportban, óvónői
jelenléttel.
 A nevelésnélküli munkanapok időpontjáról a szülőket legalább
hét munkanappal előbb értesítjük.
3.2. Az óvoda heti és napi nyitva tartásának rendje
 Az óvoda heti nyitva tartása
 Az óvoda hétfőtől péntekig, 5 munkanapon tart nyitva.
 Országos rendeletben szabályozott, munkaszüneti napokon
zárva tartunk, illetve pihenőnapra helyezett munkanapokon
nyitva tartunk.
 Az óvoda napi nyitva tartása
Naponta 6.15 órától 16.45-ig, napi 10.5 óra.
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3.3 Az óvodai csoportok, a gyermekek érkezésének, távozásának rendje
Minden óvodai csoportunk napi, illetve hetirend által szabályozottan
működik, mely segíti a gyermekek biztonságos kiegyensúlyozott óvodai
életét, formálja, alakítja a közösségi szokásokat, szabályokat.
Minden szülőnek kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe való
beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak
elsajátítását (Kt).
Kérjük, hogy gyermekeiket általában reggel fél 9 óráig hozzák óvodába, de
a szülők elfoglaltsága alapján – csak esetenként – később is behozhatják . A
később érkező gyermekek kapcsolódjanak be a csoport életébe úgy, hogy a
megkezdett tevékenységeket ne zavarják meg.
Az óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott
gyermekeket
maradéktalanul
ellássa,
ezért
kérjük,
hogy
a
gyermekcsoportban, az óvodai élet zavartalansága érdekében, ne
tartózkodjanak testvérek, szülők, az óvónőt munkája közben beszélgetéssel
hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól.
Az óvodás gyermekek nem jöhetnek egyedül az óvodába, illetve nem
mehetnek haza egyedül .
A szülő minden esetben személyesen adja át gyermekét a pedagógusnak,
illetve vegye át a gyermekét a csoportban dolgozó pedagógustól.
Számunkra ismeretlen személynek, 14 év alatti testvérnek nem adjuk át a
gyermeket. Az óvoda felelőssége a gyermek átvételétől a gyermek átadásáig
tart.
3.4. Nyitvatartási idő után óvodában maradó gyermekek elhelyezése
Az intézmény nyitvatartási idejét követően - türelmi idő betartásával - az
óvoda zárása után az óvodában maradt gyermeket az intézmény
óvodapedagógusa a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal kötött megállapodás alapján a Családok Átmeneti Otthonába
(Szombathely, Paragvári u. 86., tel.: 06-94/ 501-672) kíséri, és az intézmény
szociális gondozójának átadja a megfelelő adatlapok kitöltése és
kihelyezése után. Az átadott gyermeket egy éjszakára fogadják.
Amennyiben a gyermeket másnap reggel a szülő, illetve az arra jogosult
személy- személyazonosságának igazolása után - nem veszi át, úgy a
Gyermekjóléti Szolgálat eljárást kezdeményez a gyámhatóságnál.
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4. AZ ÓVODAI FELVÉTEL, ÁTVÉTEL SZABÁLYAI,
ELJÁRÁSRENDJE, AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZÜNÉSE
Az óvodába történő jelentkezés módjáról , időpontjáról a fenntartó dönt. Ennek
idejéről a szülők 30 nappal előtte értesülhetnek az óvodában elhelyezett
plakátról, illetve a helyi médiákból.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke
felvételét, átvételét bármikor kérheti, de elsősorban abba az óvodába kell
felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülője dolgozik.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Az óvoda köteles felvenni - átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni,
ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, a körzetében található.
Minden esetben felvételt nyer az a 3. életévét már betöltött kisgyermek is,
akinek családja rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, azaz a Knt.
szerint hátrányos helyzetű, továbbá aki a Gyvt. alapján jogosult napközbeni
ellátás igénybe vételére, vagy akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezi.
Az óvodai felvétel feltételei: betöltött 3. életév, szobatisztaság, egészséges,
közösségbe vihető gyermek.
Ha a gyermek a közoktatási törvény 24.§ (3) bekezdése alapján vesz részt
óvodai nevelésben, (abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti a nevelési
év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni) és egy
nevelési évben 10 napnál többet mulaszt az óvoda vezetője értesíti az óvodás
gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési
hatóságot és a jegyzőt, valamint a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést
követően a gyermekjóléti szolgálat, az óvoda bevonásával intézkedési tervet
készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel, meghatározza a
gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet
megszüntetésével, a kötelességek teljesítésével kapcsolatos, a gyermek érdekeit
szolgáló feladatokat.
Az óvodai felmentés
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév
betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha
a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja. /Nkt. 8.§ (2)
Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény.
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Az óvodai csoportok
A gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és a
pedagógusok véleményének figyelembe vételével.
Óvodánkban vegyes életkorú csoportokat szervezünk, lehetőség van a testvérek
együttnevelésére, illetve a szülői igények figyelembevételére.
A beszédzavarokkal küzdő gyermekek ellátását Tóthné Jászberényi Judit
logopédus végzi heti 5 órában.
Lehetőség van a Pedagógiai
Szolgáltató és Kutató Központ Nevelési
Tanácsadójának igénybe vételére is, ha a gyermek beilleszkedési, magatartási
nehézséggel küzd.
A gyermeket óvodai felvételének napjától, elhelyezésének végéig az óvoda
nyilvántartja.
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha
- a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján
- a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben
megjelölt napon
- a gyermeket felvették iskolába
- a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az
utolsó napján, amelyben a 8. életévét tölti
- a gyermek jogszabályban meghatározott 10 napnál igazolatlanul
többet van távol az óvodától, feltéve, ha az óvoda vezetője a szülőt
legalább kettő alkalommal figyelmeztette az igazolatlan mulasztás
következményeire.
- fizetési hátralék miatt az óvodavezető – a szülő eredménytelen
felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után –
megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre
emelkedésének napján. A döntést határozatba kell foglalni.
Kivételek:
- ha a gyermek betöltötte az 5. életévét és ennek alapján vesz részt
óvodai nevelésben
- a gyámhatóság intézkedésére nyert felvételt
- hátrányos helyzetű
Az óvodai elhelyezés megszűnése iskolai felvétel esetén:
A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban,
abban az évben, melyben augusztus 31. napjáig betölti 6. életévét, legkésőbb,
amelyben a 8. életévét betölti ( augusztus 31. után), tankötelessé válik.
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A tankötelezettség kezdetéről az óvoda szakvéleménye és a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján, az iskola
igazgatója dönt.

Az óvodai szakvélemény a gyermek fejlettségével kapcsolatban az alábbi
javaslatokat teszi:
- Igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget.
- Javasolja, a gyermek óvodai nevelésben való további részvételét.
- Javasolja, a nevelési tanácsadó vizsgálatán való részvételt.
- Javasolja a gyermek szakértői és rehabilitációs bizottság vizsgálatát.
Minden gyermek fejlettségét, fejlődését folyamatosan figyelemmel kíséri,
dokumentálja a gyermek óvónője.
5. A GYERMEKEK MULASZTÁSA AZ ÓVODÁBAN
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell.
A bejelentés naponta 9.00-ig telefonon vagy személyesen történhet.
Fertőző megbetegedés esetén az óvodát azonnal értesíteni kell, a további
megbetegedések megelőzése érdekében. A beteg gyermek az orvos által
meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Ha a pedagógus
megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való
elkülönítésről és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt,
hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja az óvodát, részt vehet a
foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a
betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
A gyermek távollétét igazolni kell.
A mulasztás igazolt, ha
- Ha a gyermek beteg volt, és azt orvosi igazolással igazolja.
- A szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy a gyermeket nem
viszi óvodába ( az óvónő egy hetet igazoltnak tekint).
- Ha szülő szóbeli bejelentése két hétre szóló az óvodavezető
jóváhagyásával igazoltnak tekinthető a hiányzás.
- Hosszabb idejű távollét esetén a szülő írásbeli kérése alapján az
óvodavezető engedélyével igazoltnak tekinthető a hiányzás .
7

- Ha a gyermek alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget
tenni.
A mulasztás igazolatlan, ha
- A távolmaradást nem igazolták.
Ha az 5. életévét betöltött gyermek egy nevelési évben 7 napnál igazolatlanul
többet mulaszt, az óvodavezető értesíti a jegyzőt.
A hiányzás bejelentése:
Kérjük, hogy lehetőleg reggel 9.00-ig jelezzék, ha gyermekük nem jön óvodába.
A hiányzás bejelenthető
- Telefonon: 94/ 501-631
- Mobil: 06-20/ 503-15-47
- Két hétnél hosszabb hiányzást írásban az óvodavezetőnél.
6. A GYERMEKEKRE VONATKOZÓ VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat, a még lábadozó gyermek
fogadása a többi gyermek egészségének védelmében nem lehetséges. Az
óvodában megbetegedő, lázas gyermeket az óvónő értesítését követően a
szülő köteles a legrövidebb időn belül elvinni. Lábadozó, gyógyszeres kezelés
alatt álló gyermek az óvodát nem látogathatja. Gyógyszert a szülő az óvónőnek
nem adhat át gyermeke gyógykezelésére, kivéve, ha gyermek állandó
gyógykezelés alatt áll. Ebben az esetben is csak eredeti csomagolásban, névvel
és orvosi utasítással ellátva.
A csoportszobákba - mivel a gyermekek nagyrészt a padlón tevékenykednek nem lehet utcai lábbelivel bemenni. Kérjük, hogy a csoportszobában - a
nyilvános ünnepek és nyílt napok kivételével ne tartózkodjanak.
Látogatók a csoportszobákba csak az óvodavezető, illetve helyettese
engedélyével mehetnek be.
Az óvoda területén és az óvoda bejáratától 5 méteren belül dohányozni és
szeszesitalt fogyasztani tilos!
6.1. A rendszeres egészségügyi ellátás formái és rendje
Az óvodában orvosi vizsgálatra csak járvány, vagy rendkívüli helyzet esetén
kerül sor. A védőnő ellenőrzi az óvodában a személyi higiénét, vizsgálja a
környezet és az étkezés körülményeit és bekapcsolódik az
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egészségfejlesztésbe. Kapcsolatot tart a szülőkkel és a területileg illetékes
védőnőkkel.
Védőnő: Molnárné Németh Emma
Ha a gyermek hajában fejtetű vagy annak serkéi vannak, kérjük hogy
gyermeküket csak teljes kitisztítás, fertőtlenítés után hozzák óvodába a
továbbfertőzés elkerülése érdekében.
6.2. Baleset megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések
Alapvető követelmény a gyermekek biztonságának, test-lelki épségének,
egészségének védelme, ezért minden, az intézmény területén tartózkodó
személynek kötelessége az óvó-védő előírások betartása, betartatása.
 Az óvodába csak olyan berendezési tárgyak, eszközök, berendezések
hozhatók, amelyek megfelelnek az érvényes szabványoknak.
 Az udvari játékeszközöket a gyermekek csak felügyelet mellett
használhatják.
 Az óvoda udvara az óvodásoké, nem közterület. Kérjük, hogy óvják,
becsüljék meg, becsültessék meg gyermekeikkel az óvoda tulajdonát
képező berendezéseket, eszközöket, s különösen ügyeljenek környezetük
rendjére, tisztaságára.
 A gyermek óvodai elhelyezése alatt okozott kárért a vétkességre való
tekintet nélkül teljes mértékben az óvoda vállalja a felelősséget.
7. AZ ÓVODAI BEJÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES ÉS NEM SZÜKSÉGES
DOLGOK SZABÁLYOZÁSA.
Az óvodában csak jellel ellátott személyes holmikért vállalunk felelősséget.
Az óvodába a gyermek épségét veszélyeztető: szúrós, éles, stb. tárgyakat,
valamint bizsut, ékszereket hozni tilos.
A gyermeken lévő arany ékszerekért teljes felelősséget vállalni nem tudunk.
Gyűrű viselése balesetveszélyes, ezért használata nem ajánlott a gyermekek
körében.
Bejáráshoz szükséges eszközök.
 Váltóruha, váltó cipő
 Pizsama
 Torna felszerelés: cipő, nadrág, trikó
 Tartalék fehérnemű
9

 Gyermekvállfa+ ruhazsák
 Papír zsebkendő
 Fogápoló szerek: fogkefe, fogkrém
 Folyékony szappan
 WC papír
8. A GYERMEKEK ÉTKEZÉSE AZ ÓVODÁBAN
Óvodánkban a gyermekek napi háromszori étkezését külső szolgáltató cég
biztosítja. A gyermekeknek az ékezések között legalább 3 órát biztosítanunk
kell, ezért az étkezéseket az alábbiak szerint szervezzük.
- tízórai: 8.30- 9 óráig
- ebéd: 11.45-12.30 óráig
- uzsonna: 14.45-15.15 óráig
Szükség esetén diétás étkezést is igénybe lehet venni a gyermekek számára.
7.1. A térítési díj fizetésének szabályai
Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. Ennek összege a fenntartó rendeletben
meghatározott nyersanyagnormájának ÁFÁ-val növelt összege.
A térítési díjak befizetésének időpontjáról az esedékességet megelőzően
legalább egy héttel értesítjük a szülőket. Befizetési nap kijelölése minden hónap
10. és 15. napja között történik.
A térítési díj befizetésének időpontjáig meglévő hiányzások díja azonnal
levonásra kerül. A díj fizetés után keletkezett hiányzások díja a következő
befizetéskor írható jóvá.
A keletkezett hátralékot a fizetési akadályoztatás után, de legkésőbb a következő
hónap befizetési napján rendezni kell. Az óvodai elhelyezés megszűnése esetén
a hátralékot és a túlfizetést is rendezni kell.
Étkezés lemondása
Az étkezés lemondási ideje 24 óra. Az étkezés lemondható telefonon vagy
személyesen.
Amennyiben a távolmaradást a szülő előző nap reggel 9.00-ig bejelenti, úgy a
következő naptól már mentesül a térítési díj fizetése alól. Teljes hét kijelentése
előző hét péntek 9.00-ig van lehetőség.
Kérjük, hogy ha gyermekük hiányzása után újra óvodai étkezést kérnek, azt
feltétlenül az előző nap 9.00-ig szíveskedjenek telefonon jelezni.
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Térítési díjkedvezmények:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjról a Gyvt.-ben meghatározottak szerint járunk el.
Azon családok gyermekeinek, melyekben 3 vagy több eltartott, vagy tartósan
beteg gyermeket nevelnek, 50%-os térítési díjkedvezmény jár.
A 3 vagy több eltartott gyermekről a szülőknek büntetőjogi felelőssége mellet,
írásban nyilatkozatot kell tenniük.
A tartósan beteg gyermeket nevelő családok igazolást a társadalombiztosítási
kifizetőhelytől kell, hogy hozzanak.
Azok az óvodás gyermekek, akiknek családja rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesül, ingyenesen étkezhetnek az óvodában. Ennek igazolása a
Szociálpolitikai Iroda által kiállított igazolással történik.
A fizetendő térítési díjról a helyi önkormányzat által alkotott rendeletek alapján
járunk el.
9. EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL
Óvodai nevelésünk eredményessége érdekében szükség van a szülőkkel való
együttműködésre.
A szülőnek nemcsak joga, de kötelessége is gyermeke fejlődését folyamatosan
figyelemmel kísérni, rendszeresen kapcsolatot tartani a gyermekével foglalkozó
pedagógusokkal.
Ennek formái:
 szülői értekezletek
 fogadóórák pedagógusok, szülők kezdeményezésére
 nyílt napok
 napi információ csere a legfontosabb kérdésekben
A Szülői Szervezet
A szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében Szülői
Szervezetet hozhatnak létre. Az óvodai Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a
gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.
1. A gyermekek nagyobb csoportját érintő, bármely kérdésben tájékoztatást
kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor
vezetőjük, mint a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vehet
részt a nevelőtestületi értekezlet azon részén, amikor azt tárgyalják.
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A gyermekek nagyobb közössége, csoportja óvodánkban: a felvett gyermekek
50%-a.
A gyermek fejlődéséről, személyiségéről tájékoztatást csak a gyermek óvónői
adhatnak. Az óvónőkkel való közvetlen napi kapcsolattartást biztosítjuk a szülők
számára, de kérjük, hogy hosszabb beszélgetéssel ne vonják el az óvónő
figyelmét.
A szülők az óvoda vezetői irodájában bármikor megtekinthetik és az
óvodavezető fogadóóráján tájékoztatást kaphatnak az óvoda Pedagógiai
programjáról, Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Házirendjéről.
10. HIT ÉS VALLÁSOKTATÁS, A NEM KÖTELEZŐ ÓVODAI
FOGLALKOZÁSOK.
10.1 Hit és vallásoktatás az óvodában a szülők igényei szerint, egyházi jogi
személy által szervezetten az óvodai foglalkozásoktól elkülönítetten, az
óvodai életrendet figyelembe véve szervezhető.
10.2 Nevelésen kívüli szolgáltatásokat Szombathely Megyei Jogú Város
Közgyűlésének hatályos határozata értelmében szervezünk a szülők és
gyermekek igényeinek megfelelően. Ezekről a szolgáltatásokról a szülők a
nevelési év első szülői értekezletén kapnak tájékoztatót és írásos értesítőt.
Térítéses szolgáltatások:
 idegen nyelvoktatás,
 zeneovi,
 korcsolyaoktatás,
 óvodai úszásoktatás,
 gyermektánc
 időszakos gyermekfelügyelet.
Térítésmentes szolgáltatás: logopédia
gyermektorna
Az óvodai egyéb szolgáltatásokért Szombathely Megyei Jogú Város
Közgyűlésének hatályos határozata szerinti tandíjat szedjük be.
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A tandíj beszedésének módja:
A szülő a tandíjat minden hónap 15. napjáig köteles az óvoda részére
közvetlenül, készpénzben megfizetni, az óvoda pedig köteles erről befizetési
bizonylatot kiállítani.
Amennyiben a szülő az előírt határidőben tandíjfizetési kötelezettségének nem
tesz maradéktalanul eleget, úgy az óvoda köteles a határidő lejártát követő 5
napon belül, 10 napos fizetési határidővel írásban felszólítani a fizetési
kötelezettség teljesítésére. Amennyiben a szülő a felszólítás ellenére, az ott
megadott határidőn belül nem tesz eleget maradéktalanul a fizetési
kötelezettségének, úgy a továbbiakban a gyermek a szolgáltatás igénybevételére
nem jogosult; erről a szülőt a fizetési felszólításban tájékoztatni kell. A teljes
hátralék kiegyenlítését követően a gyermek, a szülő ismételt írásbeli kérelmére a
szolgáltatást ismételten igénybe veheti.
A korcsolyaoktatás, valamint az óvodai úszásoktatás szolgáltatások esetén
kérelemre engedélyezhető a díj két részletben történő megfizetése.
A tandíjcsökkentés iránti kérelmet írásban, a szolgáltatásokról szóló értesítő
kézhezvételétől számított 8 napon belül az óvodavezetőnél kell kérelmezni.
A határozat értelmében a tandíj legfeljebb 50%-kal különösen az alábbi
esetekben csökkenthető:
 ha a szolgáltatást igénybe vevő gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 ha a kérelmező a családjában 3 vagy több gyermeket nevel, vagy
 ha a kérelmező családjában a Gyvt. 5§ q) pontja szerinti tartósan
beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevel
Az egyéb óvodai szolgáltatás lemondása:
A szülő:
 idegen nyelvoktatás
 zeneovi
 gyermektánc
 gyermektorna
szolgáltatások igénybevételéről bármikor, az óvodavezetőhöz címzett
írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Ebben az esetben a szülő a
lemondásról szóló nyilatkozat óvodai átvételéig igénybe vett
szolgáltatások tandíját köteles megfizetni.
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A tanfolyam jellegű szolgáltatások (korcsolyaoktatás és óvodai úszásoktatás)
esetén a szolgáltatások jellegére tekintettel lemondásra csak a szolgáltatás első
igénybevételét megelőzően van lehetőség. Ebben az esetben az óvoda köteles a
befizetett tandíjat a szülő részére maradéktalanul visszafizetni. A szolgáltatás
első igénybevételét követő lemondás esetén a tandíj szülő részére történő
visszafizetésére lehetőség nincsen. Erről a szülőt a jelentkezés előtt írásban
tájékoztatjuk.
Az egyéb óvodai szolgáltatások igénybevétele és a hiányzások
dokumentálása:
Az óvodavezető gondoskodik a szolgáltatások igénybevételének naprakész
nyilvántartásáról.
A tárgyhónapban –hiányzás miatt-igénybe nem vett alábbi szolgáltatások díját a
tárgyhónapot követő hónapban számoljuk el:
 zeneovi
 gyermektánc
Az idegen nyelv oktatása és úszásoktatás esetén (szülői felügyelet biztosítása és
vállalása mellett) a hiányzás miatt igénybe nem vett szolgáltatást pótolni
szükséges.
Korcsolyaoktatás esetén a hiányzás miatt igénybe nem vett szolgáltatás
pótlására, elszámolására nincs lehetőség.

11. EGYÉB ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK
Óvodánkban tilos bármiféle üzleti és reklámtevékenység folytatása.
Fényképész, könyvterjesztő kizárólag az óvodavezető engedélyével folyatathatja
tevékenységét az óvodánkban.
Az óvodába felvett gyermekekről az alábbi adatokat tartjuk nyilván:
 személyes adatok: név, születési hely, idő, édesapja, édesanyja,
nevelőszülője neve, lakcíme, a szülő telefonszáma
 óvodai nyilvántartás, egyéni fejlődési napló a gyermek aktuális fejlettségi
szintjéről
Kérjük, hogy tartsák tiszteletben az óvoda vezetőjének, pedagógusainak,
alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait.
Óvodánk minden alkalmazottja a gyermek jogainak óvodán belüli
érvényesíthetőségét szem előtt tartva végzi felelősségteljes munkáját.
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12. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA
A szülőnek joga, hogy megismerje az óvoda házirendjét, tájékoztatást kapjon az
abban foglaltakról.
Az újonnan felvételt nyert gyermekek szüleinek első óvodai, összevont szülői
értekezletünkön az óvodavezető tart tájékoztatást a házirend előírásairól,
szabályairól.
A Házirend egy példányát minden csoport öltözőjében elérhető helyen tartjuk. A
Házirendről tájékoztatás kérhető minden év szeptemberében az óvodavezetőnél.
Az óvodavezető a tájékoztatást az általa kijelölt óvodapedagógussal teheti meg.
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13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13.1. A Házirendet elfogadta: az óvoda nevelőtestülete
egyetértési jogát gyakorolta: a Szülők Közössége
13.2. A Házirend hatálya, hatályba lépése.
A Házirend hatálya kiterjed a Margaréta Óvodára, annak épületére, területére, az
óvodával bárminemű kapcsolatba kerülő személyre.
A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A Házirend, mint alapdokumentum a jóváhagyás napján lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
14.3. A felülvizsgálat rendje
A Házirend felülvizsgálatára leghamarabb jogszabály változás esetén kerülhet
sor.
A felülvizsgálatot az óvodavezető, a nevelőtestület 50%-a, valamint a Szülői
Szervezet kezdeményezheti.

Szombathely, 2013. február 28.

……………………………….
óvodavezető
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Záradékok
A Margaréta óvoda Házirendjével a Szülők Közössége egyetért.
Szombathely, 2013. február 27.
…………………………………….
Szülők Közössége vezetője

A Margaréta óvoda Házirendjét a Nevelőtestület elfogadta.
Szombathely, 2013. február 25.

……………………………………
a Nevelőtestület képviseletében

Talabér Tiborné, a Margaréta óvoda vezetője, az intézmény Házirendjét
2013. február 28-án jóváhagyom.
Szombathely, 2013. 02. 28.

…...........................................
óvodavezető
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a
Margaréta Óvoda Házirendjét jóváhagyom.

Szombathely, 2013.

………………………………………
a fenntartó képviseletében
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