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Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési 

Központ Művelődési Háza és Könyvtára 

H á z i r e n d 

Jogszabályi háttér: 

 
• a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közműve-

lődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

• a Nemzeti Köznevelésről szóló - 2011. évi CXC. Törvény 

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  

 

Az intézményegység: 

 
Neve:      Zsákai Kastélykerti ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára 

Telephelye:       4142 Zsáka Kölcsey u. 2. sz. 

Alapító szerve:  Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete   
Székhelye:          4142. Zsáka, Szabadság tér 1.  

Irányító szerve: Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete   

 

A könyvtár nyitvatartási ideje:  

 
                 Hétfő:          08:00 - 12:00 és 13:00-17:00                                                                                                        

     Kedd:           08:00 - 12:00 és 13:00-16:00 

                 Szerda:        08:00 - 12:00 és 13:00-16:00 

                 Csütörtök:   08:00 - 12:00 és 13:00-16:00 

                 Péntek:        08:00 - 12:00 és 13:00-16:00 

      Szombat:     08-10 

 

Az intézményegység nyilvános könyvtári és iskolakönyvtári feladatokat is ellát. 

 

A Kastélykerti ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára rendezvényeit, foglalkozásait minden 

szórakozni és művelődni vágyó ember nyitva tartási időben látogathatja. 

Igénybe veheti kulturális berendezéseit, felszereléseit, eszközeit. 

 

A rendszeres foglalkozásokon résztvevő köteles betartani a csoport belső szabályait. 

 

Belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás. 

Ittas egyén az intézményt, az intézmény rendezvényeit nem látogathatja. 

 

A házirendet, munkavédelmi, tűzrendészeti és egészségügyi szabályokat minden látogató kö-

teles betartani. 

 

Az egyes rendezvényekhez igazodó nyitva tartási időt a dolgozók ügyeleti beosztásával bizto-

sítja az intézmény vezetője. 
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A könyvtár, mint funkciójában iskolai könyvtári feladatokat is ellátó intézmény, minden isko-

lai tanuló és pedagógus rendelkezésére áll, kölcsönzési feltételeket, egyéb szolgáltatásokat 

megismerhetik. 

Az iskolai könyvtár biztosítja a helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges könyv-

tári dokumentumokat, tankönyveket, segédkönyveket. Lehetőséget biztosít tanórai foglalko-

zások tartására is. Ezekre az órákra az iskolai szokásos tanórai rend érvényes.  

 

Az intézmény közösségi célokat szolgáló tér, ezért védelme, berendezéseinek felszereléseinek 

anyagi felelősséggel történő használata a tisztaság, a rend, megóvása minden látogatónak ér-

deke, és kötelessége. 

 

Az intézmény felszerelésének berendezési tárgyainak nem rendeltetésszerű használatából, 

esetlegese szándékos rongálásból adódó anyagi károkat, a kárt okozó köteles megtéríteni.  

 

Az érdeklődők zavartalan művelődését, szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak 

betartását megfelelő kulturált magatartással segítse minden látogató.  

 

Általános iskolás gyerekek 21 óra után csak szülői kísérettel látogathatják a rendezvényeket.  

 

A házirend ellen vétő látogatónak az intézmény vezetője, vagy az ügyeletes dolgozó felszólí-

tására el kell hagynia az épületet. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                     ……………………………………… 

                                                                                Nagyné Tar Éva Andrea 

   ÁMK vezető 

 

 

 

 

Zsáka, 2015. augusztus 31. 
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Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési 

Központ Óvodája 

 

 H Á Z I R E N D 
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H Á Z I R E N D 
Bevezetés 
Kedves Szülők! 

Az intézmény zavartalan működése és gyermekeik érdekében az alábbiakban megfogal-

mazott házirendet kérjük, figyelmesen olvassák végig és törekedjenek a benne foglaltak 

betartására. 

A gyermeknevelés „titka" az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, egyéni 

fejleszthetőségében keresendő. 

Az óvoda legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, 

igényes körülmények között töltsék e legfogékonyabb éveiket.                           

A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori  sa-

játosságoknak megfelelő készségfejlesztést és az önfeledt játékot  és a moz-

gást. Nevelési munkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből jól kommunikáló,  

érdeklődő, a világra nyitott, befogadó, egészséges, az iskolában jó esélyekkel induló 

gyermekek kerüljenek ki. 

A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, a mozgás, a szervezett, változatos 

intellektuális tevékenységek, pihenés egyensúlyban legyenek. A változatosságon, sokszí-

nűségen kívül törekszünk a gyermekek ideális (saját személyükre szabott) terhelésére. A 

rendszeres mozgás és az önfeledt játék is rendkívül fontos a gyermek egészséges fejlő-

déséhez.  

Az egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk, ezért lehetőséget adunk a 

megfelelő mennyiségű mozgásra, gondoskodunk a változatos, egészséges étrendről.  

Óvodánk tárgyi feltételei ideálisak a kitűzött feladataink megvalósít ásához. 

A gyermeknevelés elsődleges színtere a család, az óvodai nevelés kiegészíti azt.  Jelentős 

az óvoda hátránycsökkentő szerepe. Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együtt-

működve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben. 

 

Á L T A L Á N O S  T U D N I V A L Ó K 

Jogszabályi háttér: 

• a Nemzeti Köznevelésről szóló - 2011. évi CXC. törvény 

• a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 

• a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 

 

Az intézmény: 

Neve: Zsákai Kastélykerti ÁMK Óvodája 

Székhelye: 4142 Zsáka, Bocskai István utca 2. sz. 

      Alapító szerve: Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete   
                                Székhelye: 4142. Zsáka, Szabadság tér 1.  sz. 

      Irányító szerve: Zsáka Önkormányzat képviselő-testülete   
                               Székhelye: 4142. Zsáka, Szabadság tér 1. sz. 

 



Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ                                        4142 Zsáka Bocskai István utca 2. sz. 

6 

A házirend célja: Biztosítsa a működés kereteit a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi 

élet megszervezéséhez, lebonyolításához. Az óvodai élet részletes szabályozása az intézmény 

pedagógiai programjának megvalósításához, az intézmény hatékony működéséhez. 

A házirend hatálya: A házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló óvodai 

belső normák, szabályok – kötelező érvényűek az intézménnyel jogviszonyban álló, szolgálta-

tásait igénybe vevő minden személyre ( óvodás, szülő, pedagógus, és minden alkalmazott)  

A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. 

A Házirendet: 

• az óvoda vezetője készíti el 

• és a nevelőtestület fogadja el, más köznevelési intézményben a szakalkalmazottak ér-

tekezlete fogadja el 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor szülői szervezet egyetértési jogot gyako-

rol.  

Felülvizsgálata évente, ill. szükség szerint. 

A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll. 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

A harmadik életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, illetve az óvoda köteles fel-

venni az óvodai nevelési év első napjától a gyermek köteles napi 4 órát óvodai nevelésben 

részt venni. 

Az óvoda feladatai: 

• óvodai ellátás keretei között felelős a gyermekek test, értelmi, érzelmi, er-

kölcsi fejlődéséért 

• az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődésért 

• az óvoda feladata a gyermek személyiségének fejlesztése, képességeinek kibon-

takoztatása, 

• az óvodai fejlesztőprogram megvalósítása, szociokulturális hátrányok csökkentése 

• cigány kisebbségi nevelés, identitásuk megőrzése, személyiségfejlesztés  

• az óvodapedagógus feladata az óvodai gyermekközösség kialakítása, formálása, cso-

portnormák, szabályok mélyítése 

• az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közössé-

gével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját   

A gyerekek fejlesztése a pedagógiai programban megfogalmazottak alapján, az éves munka-

terv szerint és az IPR munkacsoport terve alapján történik. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.  

A tankötelezettség kezdetéről dönthet az óvodavezető, vagy szakértői bizottság, az óvoda, 

az iskola, vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján.  

A gyermek ötödik évének betöltésétől kezdve, óvodai nevelés keretében folyó iskolai 

életmódra való felkészítésen köteles részt venni. 

 

A gyermek kötelességei; 

• hogy részt vegyen a szervezett tevékenységekben 

• hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét 

• hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használa-

ti rendjét 

• hogy megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában 

használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit 

• életkorának fejlettségének megfelelően részt vegyen az általa használt eszközök 

rendben tartásában 

• az óvoda alkalmazottai, társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa 



Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ                                        4142 Zsáka Bocskai István utca 2. sz. 

7 

A gyermek jogai: 
– A gyermeknek joga, hogy a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környe-

zetben neveljék. Óvodai életrendjét játék, szabadidő, testmozgás pihenés beépítésével, 

étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

– A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tisz teletben tartva védelmet 

kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá 

testi fenyítésnek, megalázó bánásmódnak. 

–  A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélet-

hez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátoz-

hat másokat e jogainak érvényesítésében. 

–  A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő ne-

velésben, oktatásban részesüljön 

– Joga életkorának és fejlettségének megfelelően részt vegyen környezetének alakításában, 

általa használt játékainak, eszközeinek rendben tartásában 

–  A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban része-

sülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 

– A gyermek joga, hogy egyházi jogi személy által szervezett hit-és erkölcsoktatásban ve-

gyen részt. 

–  Joga, hogy nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön  

–  Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön 

–   A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesül-

jön. 

– Vallási világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tart-

sák. 

 

A szülő kötelességei: 

• gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez szüksé-

ges feltételekről  

• gondoskodjon arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességét 

• számára az óvodai nevelésben keretében, a szervezett tevékenységekben való 

részvételét, a tankötelezettségének teljesítését 

• együttműködik az intézménnyel, figyelemmel kíséri gyermeke fejlődését 

• rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal 

• elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjé-

nek, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását  

• tiszteletben tartsa az óvoda alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet ta-

núsítson irántuk 

 

A szülő jogai: 

1. A szülő gyermeke adottságának képességének megfelelően vallási világnézeti meg-

győződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát 

2. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyerme-

ke óvodába járásához törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatást kapjon  

3. A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgála t 

intézményét 

4. Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, Házirendjét.  

5. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek 

neveléséhez tanácsokat kapjon. 

6. A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet a 

szülői képviselők megválasztásában, és közreműködhet annak tevékenységében. 
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RÉSZLETES SZABÁLYOK 

Az óvodai beiratkozás, felvétel 
Az óvodai beíratás idejéről legalább 30 nappal korábban tájékoztatást adunk. Az óvodába 

való beiratkozás minden év április hónap végén történik. Az óvodába való felvétel év so-

rán folyamatos. 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket akinek kötelező óvodába járni és lakóhelye 

szerint, tartózkodási helye a körzetébe tartozik. Minden halmozottan hátrányos helyzetű felvé-

telre jelentkező gyermeket felveszünk. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy a településen élő lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelk e-

ző 3 éves, vagy annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

Az óvodai beíratáskor be kell mutatnia gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosítót, lakcímet igazoló hatósági  igazolványt, a szülő szemé-

lyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Az óvodába való felvétel feltétele 

a gyermek szobatisztasága. 

A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre 

vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz meg. 

A Beóvodázást segítő programunk szerint a gyermek számára lehetőséget biztosítunk, 

hogy szülővel együtt ismerkedhessen óvodánk életével, a gyerekekkel és az óvónőkkel, 

bekapcsolódhasson tevékenységükbe, 2-3 alkalommal, a felvételt megelőző héten. 

A szülők számára igyekszünk lehetőséget teremteni óvodánk minél alaposabb megisme-

résére. Ennek egyik formája a szülői értekezlet, nyílt ünnepségek, közös családos prog-

ramok szervezése, nyílt nap, fogadóórák tartása, „Csalogató” szervezése. 

Minden szülőt partnerének tekinti óvodánk, s kölcsönös őszinteséggel és segítőszán-

dékkal mindent elkövetünk gyermekeink minél jobb ellátásáért. 

 

Nevelési alapelv 

Az óvodai nevelés szeretetteljes légkörben történik. Minden gyermek egyenlő eséllyel ré-

szesülhet színvonalas nevelésben. Óvodásainkat a tradicionális nevelés alapján a felnőttek 

és egymás tiszteletére neveljük, arra, hogy el tudják fogadni társaik egyéniségének külön-

bözőségét. 

Tudják kifejezni magukat, képesek legyenek alkalmazkodni. Az esetleges konfliktusokat 

ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. 

Kérjük, hogy törekvésünk sikere érdekében, otthon is ezt erősítsék gyermekeikben! 

 

A gyermek véleménynyilvánításának formái 

Az óvónőnek törekedni kell, hogy a beszédfegyelem megtartása mellett a gyerekek elmond-

hassák, kifejezzék véleményüket az őket foglalkoztató kérdésekről. 

A gyermek véleménynyilvánítás formái:  kérdés, beszéd, rajz, játékban való kivetítés, képi 

úton – rajzolás. 

 

Az óvoda munkarendje 

Az éves munkarendet a munkaterv tartalmazza. 

 

Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma a nevelési évben öt nap lehet, melynek 

időpontjáról a szülők legalább hét nappal előbb értesülnek. 

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig a szülőket az intézmény tájé-

koztatja. 

 

Az óvoda nyitva tartási ideje: 

Hétfő - Péntek: reggel 7
00

 órától – délután 16
30

 –ig 



Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ                                        4142 Zsáka Bocskai István utca 2. sz. 

9 

A nyitva tartási időt jogos igény szerint a szülők munkakezdéséhez igazítjuk. 

A teljes nyitvatartási idő alatt a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik 

N a p i r e n d 

Időpont Tevékenység 

7
00 

- 9
00

 óra Gyülekezés, játék, egyéb szabadon választott tevékenység. 

 

 

 

kenység tevékenységek. 

9
00

 - 9
45

óra Mindennapos testnevelés, higiéniai teendők, tízórai. 

9
45

- 12
00

 óra 

Játék, egyéb szabadon választott tevékenység, szervezett tevékeny-

ségek (környezet megismerése, mese, vers, ének-zene, mozgás, ma-

tematikai ismeretek, ábrázolás- kézimunka feladatainak komplex 

megvalósítása) 

Ebédig játék, mozgás a szabadban, séta. 

12
00

 - 13
00

 óra Terítés, ebéd, tisztálkodás-fogmosás, lefekvés, mesehallgatás. 

13
00

 -15
00

 óra Pihenés. 

15
00

 -16
30

óra  Ébresztés, Uzsonna, játék, egyéb szabadon választott tevékenység. 

 

 

ségség 

Amíg a gyermekek az intézményben tartózkodnak, a bejárati kaput a gyermekek biztonsága 

érdekében az akasztóval be kell zárni. 

A gyermekek hazavitele 15
30

 órától történhet. A gyermeket az óvodából a  szülőn kívül 

másnak csak írásbeli nyilatkozat estén adjuk ki. 

Elvált szülők esetén bírósági végzésnek megfelelően járunk el. 

Nevelésünk eredményessége érdekében kérjük, 8
30

-ig hozzák be a gyermeküket az óvodá-

ba, a napi tevékenységbe tudjanak időben bekapcsolódni és ne zavarják a megkezdett 

tevékenységeket.  

Vagyonvédelem szempontjából kérjük, hogy a megjelölt időpontig érkezzenek, i lletve a 

megjelölt időponttól távozzanak a szülők, gyerekek az óvodából. 

Gyermekeinket arra neveljük, ha szüleik megérkeznek értük az óvodába, játékukat 

helyére téve, elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől, és ne várakoztassák szüleiket. 

Kérjük a szülők is következetesen ezt a szokást erősítsék gyermekükben. 

Hosszabb ideig nem tartózkodhatnak ilyenkor a szülők az óvodában. 

A szülők csak az öltöző-folyosó helyiségben tartózkodhatnak gyermekük átadása, á t-

vétele idejéig. Szülők az egészségügyi helyiségben nem tartózkodhatnak.(WC,mosdó) 

Az ebéd után hazajárók szülei az előtérben várakozzanak, így nem zavarják az óvoda 

napirendjét, és a csoport ebédelésének befejezése után vigyék haza gyermeküket. 

Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban - az óvodai élet zavartalansága érdekében - ne 

tartózkodjanak testvérek, illetve szülők. 

A foglalkozások idején, illetve pihenő időben ne zavarjuk az óvodásokat. 

A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott 

gyermekeket felügyelje, feladatait maradéktalanul elláthassa. 

A gyermekük fejlődéséről a nevelési évben 2 alkalommal írásban is tájékoztatást kapnak a 

szülők, ehhez éljenek a fogadó óra lehetőségével. 

 

Késés, hiányzás, távolmaradás igazolása 
A szülők igyekezzenek a késést elkerülni. 

Ha mégis késnének, kérjük a kedves szülőket, hogy telefonon jelezzék, hogy  számítani 

tudjunk a gyermekre.  

Betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján 7.30 órá-

ig szíveskedjenek jelezni az óvoda felé. 

Betegség esetén a gyermeket tartsák otthon a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében. 

Betegség után a gyermek egészségügyi állapotát orvosi igazolással kell tanúsítani, miszerint a 

gyermek közösségbe mehet és  az igazolás tartalmazza a távolmaradás idejét. 
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Távolmaradást követően jelezzék a szülők a gyermek érkezését, hogy étkezést tudjunk biztosítani számára. 

Előre bejelentve indokolt esetben az óvónő engedélyezheti a távolmaradást, melyet / az óvo-

da által nyomtatott / családi igazolással igazolhat a szülő. 

Betegség esetén nem fogadható el a családi igazolás! 

Hosszabb távolmaradást az intézményvezető engedélyezhet. 

 

A gyermek egészségének védelme 

Az óvodás egészségének védelme, ellenőrzése iskolaorvosi védőnői szolgálaton keresztül 

történik. Egészségi állapotuk vizsgálata, ellenőrzése jogszabályban előírt. 

A gyermek saját és társa egészségének védelme érdekében minden balesetvédelmi oktatáson 

vesz részt. A nevelési év elején és év közben időszakosan minden olyan tevékenység esetén, 

amely fokozottabb veszéllyel járhat, életkorának megfelelő tájékoztatást kap. Játékos formá-

ban tájékoztatást kap arról, mit kell tenni tűz esetén, tapintatosan félelemkeltés nélkül. 

Az észlelt balesetet jelezzék az óvodapedagógusnak. A balesetről jegyzőkönyvet köteles fel-

venni az intézkedő pedagógus és haladéktalanul megteszi az intézkedést, orvos, szülő felé. 

A gyerekek testi épségének védelmében a kaput mindenkor akasszák be a szülők! 

 

Az óvodába behozandó felszerelés 

Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz az eszközöket, így csak a gyermek személyes ho l-

mijára van szükség: 

- váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző lábbeli, lehetőleg szandál, vá-

szoncipő, a papucs balesetveszélyes) 

- váltóruha ( elsősorban kiscsoportosoknak ) 

- tornához kényelmes ruha 

- pizsama, paplanhuzat, párna, párnahuzat, lepedő, törölköző  

Kérjük, hogy az óvodába bevitt dolgok körét az óvónőnek bejelenteni szíveskedje-

nek, a gyermekek személyes holmiját a (öltözőben) szíveskedjenek elhelyezni. 

Játékeszközt ne hozzanak a gyerekek az óvodába. Legfeljebb nyugodt alváshoz hozható be 

plüss játék vagy kendő, takaró, amivel a gyermek alszik. 

Az óvoda területén tilos a kerékpározás, illetve a görkorcsolya használata. 

Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról  időben tájékoztatást adunk. 

A gyerekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. Kérjük, jellel vagy névvel ellátni a 

gyermek holmiját - a csere megelőzése érdekében. 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a fenti előírások megsértése esetén az intéz-

mény a bekövetkezett károkért csak szándékos károkozás esetén felel. 

 

Együttműködés a szülőkkel 

Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, 

szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, 

esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen 

igyekezzenek megoldást találni. 

A szülőknek lehetőségük van rá - és mi igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai 

munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, a szülők aktívan vegye-

nek részt, segítsék elő közös célunk megvalósítását. 

Kapcsolattartás: 

• Fogadóórák 

• Szülői értekezlet, szülői munkaközösségi megbeszélések 

• Közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása, munkadélután 

• Az óvónővel vagy a vezetővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések 

• A faliújság, hirdetések is az információk átadását segítik. 
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A kellemes közösségi élethez hozzájárul a szülők önszerveződő együttműködése, amely 

ideális esetben hatékonyabbá teszi az óvodai munkát és a közösség helyes irányban való 

formálódását is. 

 

FONTOS TUDNIVALÓK 

1. Alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén tilos! 

2. Dohányozni az intézmény területén, és bejáratától 5 méteren belül tilos! 

3. Az óvoda területén kereskedelmi, ügynök tevékenység nem folytatható 

4. Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvodavezető adhat engedélyt. 

5. A szülő telefonszámát nyilvántartjuk, amelyen bármikor elérhető. 

6. Beteg, lázas, kiütéses gyermek az intézményt nem látogathatja. Az óvónő kötelessége, a 

betegnek tűnő gyermek átvételének megtagadása. 

7. Fertőző betegséget a szülő köteles bejelenteni: himlő, skarlát, tetű, rüh, ótvar stb. 

8. Semmiféle gyógyszert, kenőcsöt nem fogadunk el a szülőtől, ha szükséges a gyermek kezelése, gyógy-

szerezése az otthonában történjen. 

9. Érkezéskor a szülő átadja  a gyermeket az óvónőnek, távozásukat is jelezze. 

10. A  gyermekeik védelmének érdekében kérjük, a kaput  mindenkor  akasszák be! 

11.Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben 10 

napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye 

szerint illetékes szabálysértési hatóságot és a jegyzőt. 

12. A szülő részéről szabálysértés tényállása valósul meg, 11 nap igazolatlan hiányzást köve-

tően. 

11. Az óvoda igazolatlan hiányzás esetén tájékoztatja a szülőt annak következményeiről.  

12. A gyermekek születés és névnapját megünnepeljük (gyümölccsel, édességgel, amit ők 

hoznak). 

13. A gyermek hiányzása esetén az étkezés lemondható minden nap 8 óráig, a bejelentés 16 

óra múlva lép életbe. 

14. A térítési díj beszedése az élelmezési konyhán  történik, minden hónap 10-ig. A 

hiányzások miatti levonás a következő befizetéskor írható jóvá. Be nem jelentet t hiányzás 

esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

15. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, tartósan beteg gyermek, három vagy 

több gyermek esetén a szülő írásbeli kérelem alapján térítési díjkedvezményt igényelhet. 

 A jogosultság változása esetén köteles a szülő bejelenteni. 

 

Az óvodánk működésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült kérdésekkel, fordul-

janak bizalommal a csoportvezető óvónőkhöz, és az intézmény vezetőjéhez. 

 

Elérhetőség:  Zsákai Kastélykerti ÁMK Óvodája  

                       4142 Zsáka, Bocskai István utca. 2. sz. Tel.:  54/442-069 

                       Intézményvezető: Nagyné Tar Éva Andrea - ÁMK vezető 

 

Nyilvánosságra hozatal: A Házirend a szülők számára nyilvános dokumentum, hozzáfér-

hető. 

Ismertetése szülői értekezleteken történik, illetve beiratkozáskor a házirend kivonatot min-

den szülő megkapja. 

 

            

 

                                                       ……………………………………… 

                                                                       ÁMK - vezető 

Zsáka, 2015. augusztus 31.
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ZÁRADÉK 
1. A Házirendet a Zsákai Kastélykerti ÁMK Óvodájának nevelőtestülete  2015. 

..……………………….-án határozatképes értekezletén  ………….. % arányban elfogadta. 

 

                                                           

 

Zsáka, 2015. ………………….                                                 ……………………………… 

                                                                                                               ÁMK vezető 

 

2. A Kastélykerti ÁMK alkalmazotti közösség képviseletében nyilatkozom, hogy a Házi-

rendet megismerte és véleményezte és ………………..%  arányban elfogadta. 

 

 

Zsáka, 2015 ……………….                                               …………………………………… 

                                                                                                             szakalkalmazott 

 

3. A Kastélykerti ÁMK Óvodai szülői szervezetnek képviseletében nyilatkozom,  hogy a 

Szülői szervezet a Házirendet véleményezte. 

 

 

 

Zsáka, 2015. …………………                                …………..…………..……………… 

                                                                                                   Szülői szervezet elnöke 

 

 

A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát 

korlátozás nélkül a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta és megad-

ta a település önkormányzata. 

 

 Zsáka,……………………………………     

       

 …………………………………….. 

                Fenntartó 

 

 

 

 

Zsáka, 2015. …………………...                                                 ……………………………… 

                                                                                                            ÁMK - vezető 

 

                                                                                   

 

4. A Házirend az elfogadás, véleményezés, egyetértést követően válik érvényessé. Ezzel egy-

idejűleg a 2013. 09 13-án elfogadott  Házirend  hatályát veszti. 

 

 

                                                                                                         

…………………………………….. 

                                                                                         ÁMK - vezető                                                                           

 

Zsáka, 2015…............................ 


