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A BŐRFESTŐ ÓVODA  HÁZIRENDJE 

 

Bevezető 
 

 

Kedves Szülők! 
 

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a 

gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. 

 

Az óvoda már 1989 óta fogadja a gyerekeket sokoldalú, szakképzett óvónők 

közreműködésével maximum 25 fős csoportokban differenciáltan valósulnak meg a 

foglalkozások. 

 

Jellemző a harmónikus, derűs, családias légkőr, amelyben a gyermekek felszabadultan, jól 

érzik magukat. Lehetőség nyílik a gátlásos, nehezen oldódó gyermek számára is a 

beilleszkedésre, képességei mélyebb kibontakoztatására. 

2008 szeptembertől óvodánk Alapító Okiratának módosításával vállalhatjuk hallássérült 

gyermekek nevelését. Ezt megfelelő ”utazó” szakemberek segítségével tesszük. 

 

Óvodánk célja:   

 
Valljuk, hogy a gyermek érzelmi lény, aki sok – sok odafigyelést igényel. Fontos az óvónő 

védő, szerető gondoskodása, mely a gyermek számára érzelmi biztonságot ad. 

A gyermek fejlődő személyiség. Az életkori sajátosságok figyelembe vételével, az egyéni 

testi, lelki szükségletek kielégítésével a személyiség harmónikus kibontakoztatására 

törekszünk. Felelősek vagyunk kultúránk közvetítéséért, hogy érzelmileg ettől gazdagabbak 

legyenek a gyerekek. A pozitív tulajdonságok erősítésével olyan személyiség formálása a 

feladatunk, amely képes a közösségben való életre, az alapvető viselkedési szokások 

betartására, a kultúrált emberi megnyilatkozásokra. 

Szeretnénk, ha gyermekeink érzelmileg kiegyensúlyozottak lennének, hiszen ez fejlődésük 

alapja. 

A ránk bízott óvodába lépő gyermekeket igyekszünk úgy elvezetni az iskola küszöbéig, hogy 

testben és lélekben gyarapodjanak és e közben boldog óvodáskort éljenek meg, Érezzék jól 

magukat az óvodában, kedveljék az itt dolgozókat, rajtuk keresztül fogadják el az óvoda 

szükséges szabályait és a felnőttek minta értékü viselkedését utánozzák le. 

A gyermekek jelenlegi fejlettségi szintjét figyelembe véve, egyéni érdeklődésének, 

képességének megfelelően lépjen tovább. 

Önálló, problémamegoldó képességük legyen fejlett, találjákl fel magukat különböző 

helyzetekben, Ezt erősíthetjük szituációs játékokkal és szerepjátékokkal. 

Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmódra. Sikerélményhez juttatjuk gyermekekinket, 

hogy büszkék lehessenek arra, mi mindent tudnak már. Az iskolaelőkészítésben is nagy 

szerepe van az előbbieknek, hiszen kézügyességükön túl szociális magatartásuk, 

beszédkultúrájuk, dönteni tudásuk is fejlődik. A legfontosabb, hogy a gyermekek sokat 

játszhassanak, legyen idő élményeiket, tapasztalataikat feldolgozni, beépíteni a játékba, ami 

így válik mind sokszínübbé. Nem elég játszani hagyni, változatossá kell tenni, tovább 

fejleszteni e tevékenységet, így közvetítve kultúránkat, hogy érzelmileg, szociálisan és 

értelmileg gazdagabbak legyenek. 
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Az óvoda legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkőrben, igényes 

körülmények között töltsék óvodás éveiket. A napi tevékenységek során arra törekszünk, 

hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknakm megfelelő készségfejlesztést és az 

önfeledt játékot. Nevelési munkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből jól kommunikáló, 

saját véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges, az iskolában jó esélyekkel induló 

gyermekek kerüljenek ki. 

A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk ki, hogy a játék, a mozgás, a változatos tevékenységek 

egyensúlyban legyenek. 

A változatosságon, sokszínűségen kívül törekszünk a gyermekek ideális ( saját személyükre 

szabott ) terhelésére. Az önfeledt játék is rendkívül fontos a gyermek egészséges fejlődéséhez. 

Meggyőződésünk, hogy a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermek 

nevelésben. 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
  

Ezen Házirend: 

 

- a Köznevelésről szóló – 2011 évi CXC. Törvény:  

-  a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.)MKM 

rendelet, 

-  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 

Törvény rendelkezései alapján készült. 
 

 

Az intézmény: 

 

- Neve: Újpesti Bőrfestő Óvoda 

- Székhelye: Budapest IV. Bőrfestő u. 1-3    Tel.sz: 380-71-99   
e-mail:borfestoovi@borfestoovi.hu 

- Alapító szerve: Budapest Főváros IV. ker. Tanács VB 
- Felügyeleti szerve: Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
-     Óvodavezető: Enyedy Ágota Margit 

- Vezető helyettesek: Trenka Hermina, Kovács Rita 

- Óvodatitkárok: Papp Györgyné, Köteles Szilvia 

- Intézményünk OM azonosítója: 034311 

 

 

A Házirend hatálya: A házirend az óvoda minden pedagógusára, ill. minden alkalmazottjára, 

az intézménybe járó 3-7 éves korú gyermekre és szüleikre vonatkozik. 

A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. 

A Házirendet:  

- az óvoda vezetője készíti el. 

- és a nevelőtestület fogadja el. 
 

A Házirend elfogadásakor, ill. módosításakor az SZK egyetértési jogot gyakorol. 

A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
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A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, 

vagy ha a szülők képviselőik útján, ill. a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

 

A Házirend a kihírdetés és kifüggesztés napján lép hatályba, a hatálybalépést követően az 

intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybevevő gyermekekre és 

szüleikre vonatkozik  

 

Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: 
 

- ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi 

fejlődéséért, 

- az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért, 
- az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek 

kibontakoztatásában együttmüködik a szülővel. 
- Az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségéval 

együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját. 
- Amennyiben a pedagógusban a gyermekkel kapcsolatosan veszélyeztetettség 

gyanúja merül fel, úgy az 1997.évi XXXI. érv. GYV.t. 5 § és 17 § szerint köteles 

eljárni. 

- Az óvoda zárása után, a több esetben „ott felejtett” gyermeket a területileg illetékes 

Gyermekek Átmeneti Otthonába kell vinni.  

Cím: 1042. Hajnal u. 15.  

Tel.sz: 369-41-07 

       

 

Az óvodai nevelés szakasza a gyermek 3 éves korában kezdődik és - ha jogszabály másképp 

nem rendelkezik- tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 6. életévét 

betőlti. 

A szülő kérésére a gyermek augusztus 31.-e után további óvodai nevelésben vehet részt, ha az 

óvoda nevelőtestülete (Nevelési Tanácsadó, és a Szakértői Bizottság javaslatára ) azzal egyet 

ért. 

A gyermek 5. évének betőltésétől kezdve, a nevelési év kezdő napjától, napi 4 órát köteles 

óvodai nevelésben résztvenni.  

 

A gyermek jogai:    
 

1. A gyermeknek joga, hogy nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, 

testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és 

fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

2. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és                                 

védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem 

vethető alá testi fenyítésnek. 

3. A gyermek joga, hogy személyiség jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez 

való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat 

másokat e jogainak érvényesítésében. 

4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 

nevelésben, oktatásban részesüljön. 
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5. A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 

6. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 

7. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

8. Joga, hogy az óvodában tiszta ruhában, gondozott külsővel jelenjen meg. 

 

A gyermek kötelességei: 

 

- hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, 

- hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

- hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati 

rendjét, 

- hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában 

használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit 

- hogy az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodástársai emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartsa 

 

A szülő jogai:  

 

1. A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad választásának joga. 

2. Joga, hogy megismerje az intézmény nevelési programját, házirendjét, SZMSZ-t, 

Minőségirányítási Programját. 

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

neveléséhez tanácsot kapjon. 

4. A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, résztvehet és 

közreműködhet annak tevékenységében. 

 

A szülő kötelességei:   
 

- Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való 

felkészítő foglalkozáson való részvételét, 

- Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében, 

- Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért, 

- Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, 

- Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének 

a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, 

- A szülő tisztelettel beszéljen az óvoda dolgozóival, 

- Tisztán, ápoltan hozza gyermekét az óvodába, 

- Legyen elérhető a szülő, vagy az ő képviselője, amennyiben a gyermekkel történne 

valami, vagy az óvoda zárási idejéig nem jönnek érte. 

- Óvodaváltásról köteles a szülő az óvoda vezetőjét értesíteni. 

-     Bármilyen adat változásáról köteles a szülő az óvodát értesíteni! 
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RÉSZLETES SZABÁLYOK 
 

 

Az óvodai beíratkozás és egyéb tudnivalók 
 

- A beíratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a 

gyermekre vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz 

meg. 

- A gyermek számára lehetőséget biztosítunk ez idő alatt, hogy megismerkedhessen 

óvodánk életével, a gyerekekkel és az óvónőkkel, bekapcsolódhasson 

tevékenységükbe (vizit). 

- A szülők számára igyekszünk lehetőséget teremteni óvodánk minél alaposabb 

megismerésére. Ennek egyik formája a „nyitott” foglalkozások tartása, közös 

ünnepségek, játszó idők teremtése, óvodánk nevelési programjának megismerése. 

- Minden szülőt partnerének tekinti óvodánk, s kölcsönös őszinteséggel és 

segítőszándékkal mindent elkövetünk óvodánk és benne gyermekeink minél jobb 

ellátásáért. 

 

 

Védő,- óvó szabályozások 
 

Az óvodába járó gyerekeket az alábbi szabályok betartására kell figyelmeztetni! 

 

- Az óvoda folyosóján szaladgálni nem szabad! 

- Vizet a linóleumon és a fürdőszobában szétlocsolni nem szabad! 

- A gyermekek mosdójában, csak benti cipőben lehet tartózkodni! 

- Bordásfalat csak a benti cipővel lehet használni! 

- A tornatermet csak óvodai dolgozó jelenlétében szabad használni! 

- Az udvaron gyermek, felnőtt felügyelet nélkül nem tartózkodhat! 

- Az óvoda udvarát gyermek egyedül nem hagyhatja el! 

- Minden óvodai játék, (teremben, udvaron, folyosón,) csak óvodai dolgozó 

jelenlétében használható!    

 

 

Az óvodába élelmiszert behozni TILOS! 

 

A nagycsoportos gyermekek részére Újpest Önkormányzata, a mindenkori költségvetés 

függvényében 10 alkalommal ingyenes úszásoktatást szervez. Ennek lebonyolítása, 

kísérés, az óvoda feladata. 

 

 

Nevelési alapelv 

 
Óvodásainkat a tradicionális nevelés alapján a felnőttek és egymás tiszteletére neveljük, arra, 

hogy el tudják fogadni társaik egyéniségének különbözőségét, másságát, ki tudják fejezni 

magukat, de képesek legyenek alkalmazkodni is , az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, 

erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Igyekszünk határozott, ugyanakkor megértő 

gyermekeket nevelni. Kérjük, hogy törekvésünk sikere érdekében, otthon is ezeket az 

alapelveket erősítsék gyermekeikben. 
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Napirend 

 
Óvodánkban más-más napirend van a szeptembertől- májusig tartó időben, illetve a június- 

augusztusig tartó időszakban. 

A csoportok napirendjét az öltözőben kifüggesztve megtalálják. 

  

 

Az óvoda nyitvatartása 
 

 

Az óvoda nyitvatartási ideje: 

 

Hétfő-Péntek: reggel 6 órától – délután 18 óráig. 

 

A szülők kérésére reggel 6.30 órától – 7 óráig, illetve 17 – 17 30 óráig ügyeletet biztosítunk. 

 

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

időpontjáról a szülők legalább hét nappal előbb értesülnek. 

Ez idő alatt a gyermekek felügyeletéről az óvoda gondoskodik. 

 

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

 

A gyermekek hazavitele folyamatosan történhet, de figyelembe véve a délutáni pihenő idejét. 

A gyermeket az óvodából a szülőn kívül csak írásbeli nyilatkozat esetén adjuk ki. Elvált 

szülők esetén bírósági végzésnek megfelelően járunk el.  

 

Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület! 

 

Nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében kérjük a nagycsoportos szülőket, hogy 

8 óráig hozzák be a gyermeküket. A később érkező gyermekek kapcsolódjanak be a napi 

tevékenységbe úgy, hogy a megkezdett foglalkozást ne zavarják meg. 

 

 Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az ő idejüket tiszteljék azzal is, ha 

megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyretéve, elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől, 

és ne várakoztassák szüleiket. 

 

Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves vendéget 

örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a 

rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa. 

A napi foglalkozás 11 óráig tart, utána kommunikációs és szabad játékok, majd a foglalkozási 

eszközök rendbetétele a tennivaló. 

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

 
Kérjük a kedves szülőket, hogy telefonon jelezzék, hogy a gyermekük betegség, vagy egyéb 

okból marad távol a hiányzás napján 8.30 óráig. 

Betegségből gyógyult gyermeket csak orvosi igazolással vehetünk be ismét a gyermek 

közösségbe! 

 

 

Étkezések 
 

Étkezések időpontja: Óvodánkban tízórai, ebéd és uzsonna van, melynek időpontja a terem 

előtt van kifüggesztve. 

 

Az étkezési idő után érkező gyermekeket célszerű otthon megetetni, mert foglalkozás közben 

már nem tudunk étkeztetni. 

Az öltözőben étkezni tilos! Kérjük a kedves szülőket, ne adjanak csokoládét, rágógumit, stb. 

gyermeküknek elváláskor, vagy érkezéskor. Konkrét programok módosíthatják a fenti 

étkezési időpontokat, pl. a testnevelés foglalkozás mindig 8 illetve 9 órakor kezdődik, nem 

egészséges étkezés után közvetlenül a torna. Jó időben a testnevelés foglalkozásokat 

igyekszünk célszerűen a szabadban tartani.  

Az óvoda konyhájában csak a személyzet tartózkodhat. 

 

Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8.30 óráig. A lemondás másnaptól 

érvényes. 

A térítési díj beszedése a hírdető táblán feltüntetett napokon történik. A hiányzások miatti 

levonás a következő befizetéskor írható jóvá. 

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

Három, vagy több gyermek esetén a szülő nyilatkozata alapján térítési díj kedvezményre 

jogosult.  

Szociális étkezési támogatás óvodánkban jelenleg NINCS! 

 

A befizetések előre megadott időpontját kérjük betartani! 

 

 

 

Az óvodába behozható felszerelés 

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

holmijára van szükség: 

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

- udvari játékhoz összekoszolható ruha, cipő, 

- egy-két váltás alsónemű, 

- tornához kényelmes ruha, biztonságos cipő 

- Fogkefe, fogmosópohár, 

- Alváshoz pizsama, 
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Kérjük, hogy az óvodába bevitt dolgokat az óvónőnek bejelenteni szíveskedjenek, a 

gyermekek személyes holmiját az öltözőben szíveskedjenek elhelyezni. 

 

A gyermekek öltözéke: 
 

Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről 

időben tájékoztatást adunk. A gyermekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. Kérjük, 

hogy jellel, vagy névvel ellátni szíveskedjenek a gyermek holmiját a csere megelőzése 

érdekében. 

 

 

Együttműködés a szülőkkel: 

 

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

szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. 

Probléma, konfliktus, ellentét 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 vegyenek 

részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását. 

 

Szülői fórumok: 

- szülői értekezlet, megbeszélések 

- játszó délutánok, nyílt napok, 

- közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása, 

- fogadóóra, 

- az óvónővel, vagy a vezetővel történő rövid, esetenkénti megbeszélések, 

- a faliújság közös használata is az információk átadását segítik 

- családlátogatás 

 

 

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. 

 

Szülők által használható helyiségek 

A gyermek csoportszobájához tartozó öltöző helyiség. 

Betegség esetén kérjük, hogy a gyermeket tartsák otthon, hogy a többi gyermek megfertőzését 

elkerüljük. Fertőző betegség után, vagy ha az óvodából betegen adtuk ki a gyermeket orvosi 

igazolást kérünk, miszerint a gyermek közösségbe mehet. 

Amennyiben az óvodában lesz beteg a gyermek, kérjük minél rövidebb időn belűl érte jönni. 

Ha a gyermek, - otthon betegszik meg -, a hiányzást a szülő köteles legrövidebb időn belül az 

óvodának jelezni! 
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FONTOS TUDNIVALÓK 
 

1. Alkohol és drog fogyasztása az intézmény területén TILOS!!!! 

2. Az óvoda területén a DOHÁNYZÁS TILOS! 

3. Az óvoda látogatására a jogosultakon kívűl csak az óvodavezető adhat engedélyt! 

4. Beteg, lázas, kiütéses gyermek az intézményt nem látogathatja! 

5. Ha a nagycsoportos gyermek az év folyamán 7 napnál igazolatlanul többet mulaszt, az 

óvoda vezetője, a szülő kétszeri figyelmeztetése után, értesíti a gyermek lakhely 

szerinti jegyzőjét és a Gyermekjóléti Szolgálatot. 

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot 

van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább 2 alkalommal írásban figyelmeztette az 

igazolatlan mulasztás következményeire. Az óvodavezető köteles a kerület jegyzőjét írásban 

értesíteni. 

 

Reméljük, senkinek nem okoz gondot házirendünk betartása. 

A házirenden kívüli, óvodánk működésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült 

kérdésekkel, forduljanak bizalommal az óvónőkhöz és az óvoda vezetőjéhez.  

      

 

 

Budapest, 2021. szeptember 

 

 

 

 

 

       Enyedy Ágota óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

   


