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Kérjük a kedves szülőket, hogy a házirendünket figyelmesen olvassák el és a benne 

foglaltakat a gyermekek érdekében tartsák be! 

 

Általános információk az óvodáról: 

Neve: Vecsési Mosolyország Óvoda – Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch 

Székhely: 2220 Vecsés Kisfaludy utca 13-15.   Tel: 29 350-554 

Telephely: 2220 Vecsés, Tompa u. 25.      Tel.: 29 352 - 433 

Honlap: www.mosolyorszagovi.hu 

E-mail: mosolyorszagovi@gmail.com 

Óvodavezető: Kovácsné d’ Elhougne Ilona 

Óvodavezető helyettes: Béres Józsefné 

Óvodánk programja: a nevelőtestület által készített „Mosolyország” Óvodai Pedagógiai 

Program 

 

Az Óvoda nyitva tartása 

A dolgozó szülők igényeinek megfelelően: 5 napos munkarenddel, hétfőtől-péntekig 7-től-17 

óráig tart nyitva. 

Reggeli és délutáni összevont csoport: 7.oo.-8.0o-ig és 16.oo-17.oo-ig. 

Rendezvények eseten az óvodavezető engedélye szerint. 

A gyermekek érkezése a szülőkkel történt előzetes megbeszélés szerint történik. A gyermek 

érkezését, távozását a szülő köteles mindenkor a csoportos óvónőnek bejelenteni! A 

gyermeket az óvodából csak szülő vagy az általa írásban megjelölt 14 éven felüli személy, 

családtag viheti el. Ismeretlen személynek gyermeket nem adunk ki, csak ha ezt a szülő előre 

jelzi s az érintett hitelt érdemlően igazolja magát. (személyi igazolvány) Csjt.72§  

A - családban - a szülők egymásközti konfliktusa az óvodát nem érintheti, amíg a gyermek 

elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat nincs, a gyermek elvitelének joga mindkét szülőt 

megilleti, jogaik és kötelezettségeik azonosak. Az ENSZ Gyermek Jogairól szóló 

Egyezménye: 9. CIKK: „A gyermeknek joga van közvetlen kapcsolatot fenntartani a 

szüleivel, akkor is, ha külön élnek, vagy ha elváltak.”  

Gyermekeiket a szülők a család napi életéhez igazodva hozzák és viszik haza az óvodából.  

http://www.mosolyorszagovi.hu/
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Az óvodai tartózkodás maximális ideje 10 óra! 

A gyermek az óvodai ellátást betöltött 3 éves kortól veheti igénybe, ha megbízhatóan ágy és 

szobatiszta, ha egészséges, ha a szülő az étkezési díjat befizette. Ha a gyermek az adott év 

augusztus 31-éig betölti a 3. életévét, a szülő köteles a gyermeket rendszeresen óvodába 

járatni; a gyermek a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi 4 órában köteles az 

óvodai nevelésben részt venni. A gyermek utoljára abban a nevelési évben kezdhet óvodai 

nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. A 7. életév betöltését követően a gyermek 

akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha o8. 31. után született és a területileg 

illetékes Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága javasolja, hogy még egy évig 

maradjon az óvodában. A Pedagógiai Szakszolgálat ilyen javaslatot a szülő kérésére az óvoda 

nevelőtestületének egyetértésével tehet. A nevelőtestület egyetértését a gyermek vizsgálatának 

megkezdése előtt kell beszerezni. A vizsgálati szakvéleményt megküldik az illetékes 

jegyzőnek a gyermek további óvodai nevelésben való részvételi javaslattal. 

 

 Gyermekek az óvodában 

A gyermekek jogai: A gyermekek alapvető joga, hogy az óvodai élet napirendje megfeleljen 

életkori sajátosságaiknak, biztonságos, egészséges környezetben nevelkedjen, tanuljon 

(játékidő, pihenőidő, étkezés, testmozgás, tanulás). A gyermek személyiségének, testi-lelki 

egészségének megóvása, tiszteletben tartása az óvodai élet során nem szenvedhet 

csorbát, hátrányos megkülönböztetés nem érheti. (levegőztetés megvonása, élelem 

elfogyasztásának erőltetése. Joga van, ahhoz, hogy nemzeti etnikai, vallási hovatartozásának 

megfelelő nevelésben oktatásban részesüljön.) Az ENSZ Gyermek Jogairól szóló 

Egyezménye: 31. CIKK: „A gyermeknek joga van a játékhoz, a pihenéshez, a 

szabadidőhöz, és ahhoz, hogy olyan tevékenységeket végezzen, amit a legjobban kedvel.” 

A gyermekek az intézmény felszerelési tárgyait, eszközeit ingyenesen, de rendeltetésszerűen 

használhatják. Elvárás, hogy azokra vigyázzanak, fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt 

a környezet rendben tartásában, megóvásában. 1-1 kedvenc játékot magukkal hozhatnak, 

kivétel ez alól a játékfegyver (kard, pisztoly) mivel célunk az agresszivitás visszafogása, nem 

pedig, erősítése. 1-1 puha plüss, vagy „alvótárs” behozatalát támogatjuk. Az apróbb, több 

darabból álló játékok keresését nem vállaljuk! 
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Óvodai ruházat: Legyen praktikus, kényelmes, tiszta. A gyermekek az épületben jellel 

ellátott váltócipőben és játszóruhában tartózkodhatnak. A szabadlevegőn tartózkodáshoz 

egyedi zsákjaikban, tréningruha, összekoszolható (!) játszóruha legyen. Azokat a 

ruhadarabokat tudjuk, megkeresni, melyekbe gyermekeik jele bele van varrva, vagy 

írva!  

A gyermekek időjárásnak megfelelő öltöztetése, annak megítélése, hogy az aktuális 

időjárási tényezők mit kívánnak meg, az óvodai élet folyamán, az óvodai dolgozók 

feladata! 

Legyen tornafelszerelésük, pihenéshez pizsama, egységes ünnepi öltözet. (fehér blúz-ing, 

sötét alj, mely nemzetünk ünnepi viselete is) 

Szükség szerint a német nemzetiségi viseletet, az óvoda biztosítja. 

A balesetek elkerülése és az értékek elveszésének megakadályozása érdekében a gyermekek 

az óvodában ne viseljenek ékszereket, balesetveszélyes lábbelit (pl. gumi klumpa), ne 

hozzanak mobiltelefont, otthoni játékeszközöket; ezek behozásáért a szülőt terheli felelősség. 

 

Étkezés az óvodában: A gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk. 

100%-os térítési díjkedvezményre jogosult, (ingyen étkezés): 

- aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, az erről szóló határozat 

fénymásolatát az óvodában be kell nyújtani. (Illetékes szerv a kérelmezés 

szempontjából: Vecsés Város Önkormányzata) 

- 3 és több gyermekes családok,  

- tartósan beteg gyermeket nevelő családok,  

- valamint ha az egy főre jutó jövedelem a családban nem éri el a törvényben 

meghatározott mértéket,- nyilatkozat tétel mellett. 

Az óvoda területén a gyermekek „egyéni” nassolása (csokoládé, chips, cukorka stb.) 

etikátlan a társak felé! 

Gyümölcsöt, zöldséget szívesen fogadunk, ha - szülői felajánlásként, - kap egy-egy csoport, 

és jut mindenkinek. Hasonló a helyzet szülinapi és névnapi csemegével, melyből ételmintát is 

kell eltennünk, csak üzletben vásárolt, szavatossági idővel jelzett süteményt, tortát tudunk 

elfogadni. Rágógumit balesetveszélyessége miatt TILOS az óvodába hozni és fogyasztani! 
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ÉTKEZÉSI DÍJAK (napi 3-szori étkezés) befizetése: Havonta egyszer csütörtökön, vagy a 

pótbefizető napon személyesen az óvodatitkárnál történik, ha a kért időpontokban a 

térítést nem fizetik be, NEM TUDUNK ÉTKEZÉST biztosítani gyermekük számára! 

Étkezés lemondása, telefonon időpont megjelöléssel történik, reggel 9 óráig. 

Be nem jelentett esetben a szülő étkezési díj visszatérítésre nem jogosult! Az étel le-és 

’fel’rendelésének időtartama 24 óra, reggel 9 óráig bejelentett hiányzás esetén. 

 

Egészségügyi  szabályok: 

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat, náthás, beteg, lábadozó, gyógyszert 

szedő gyermek, a többiek egészségét veszélyezteti, így a közösségbe nem hozható! Beteg 

gyermek esetében az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. 

Tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni! (Kivétel: allergia, epilepszia, egyéb, orvos 

által indokolt esetben)  

Az óvónő teendője megbetegedés vagy baleset észlelésekor: 

A gyermek haladéktalan ellátásának megkezdése: szükség szerint orvos hívása, szülői 

értesítés, indokolt esetben lázcsillapítás. 

Fertőző betegség: rubeola, bárányhimlő stb. A szülőnek bejelentési kötelezettsége van, 

ÁNTSZ szabályainak megfelelő intézkedések megtétele.    

HIÁNYZÁSSAL kapcsolatos szabályok: 

Kérjük, hogy a gyermekek mulasztását az óvodatitkárnak szóban, telefonon, vagy írásban 

jelezzék! (06-29-350-554; mosolyorszagovititkar@gmail.com) 

Betegség után orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát a gyermek! Az óvónő 

munkaköri kötelessége, ezen igazolások bekérése! 

Egészséges gyermek távolmaradását a szülők írásbeli kérésére indokolt esetben az 

óvodapedagógus engedélyezi. 

 

Szülők az óvodában 

A szülő jogai: A szülő joga a szabad óvodaválasztás. (állami, egyházi, magán) Óvodánk 

elsősorban a körzetébe tartozó gyermekeket veszi fel, s azokat, akiket a különböző 

jogszabályok miatt kötelező. A szülő joga, hogy megismerje óvodánk Házirendjét, Óvodai 
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Pedagógiai Programját (PP), Szervezeti Működési Szabályzatát (SZMSZ). (megtekinthetőek: 

a Nevelői iroda helyiségében, az óvoda honlapján) 

Továbbá, 1 példányát a szülő minden nevelési év kezdetén átveszi: a rövidített Házirendnek, a 

rövidített Óvodai Pedagógiai Programnak és az ismertetőt a Nevelési év rendjéről. Ezen 

dokumentumok átvételét a szülők, aláírásukkal igazolják. 

A szülő joga, hogy gyermekével kapcsolatos minden kérdésére érdemi választ kapjon. 

Közreműködjön a gyermekeket érintő célok és programok megvalósításában. Érdemben 

segítse az eredményes pedagógiai munkát. 

 

Szülői szervezet és képviselet: 

Gyermeke nagyobb csoportjának tekintjük: Az össz.gyermeklétszám 3o%-át meghaladó 

számot. 

Minden olyan problémát és felvetést, amely ezt eléri, a szülők közössége által 40-% feletti 

többséggel megválasztott szülői képviselet bevonásával, - szükség esetén - szülői értekezlet 

formájában vitatunk és oldunk meg. A szülői képviseletet csoportonként min. 3 szülő jelenti. 

 

A szülő kötelessége:  

A szülő alapvető kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi, 

erkölcsi fejlődéséről.  

A gyermekével való törődés, együttlét! 

Az óvodával történő együttműködés, melynek formái, fórumai 1. Szülői értekezletek 2. 

Megbeszélések 3. Fogadó órák 4. Nyílt napok 

 

Közös rendezvények: 

A programok ütemezését, időpontjait tartalmazza a Nevelési év rendje. 

A szülőkkel közösen a gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

fogadják el és szeressék, tiszteljék társaikat. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, 

árulkodással oldják meg. E területen a közös példamutatásunk elkerülhetetlen!  

Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy ezeket az elveket erősítsék otthon is 

gyermekeikben! 
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Egyéb szabályok: 

Az óvoda a szülők számára egész nap nyitva áll. A kaput, 2017/2018-as évben is: 9.00-tól 

12.30-ig, illetve 13.30-15.00-ig gyermekeik biztonsága érdekében ZÁRVA TARTJUK. 

KÉRJÜK GYERMEKEIK ÉREDEKÉBEN EZEN IDŐSZAKOK PONTOS 

BETARTÁSÁT, csengetésükkel az óvodai élet nyugalmát ne zavarják!  A gyermekek 

biztonságát szolgálja a felső retesz, melynek használatát kérjük, NE TANÍTSÁK 

gyermekeiknek!  

Idegen személy az óvodába nem tartózkodhat, csak a vezető engedélyével. (A működési 

szabályzatban foglaltak szerint.) 

A gyermekcsoportban kizárólag az intézmény dolgozói tartózkodhatnak, akik érvényes 

orvosi alkalmassági vizsgálattal, és váltócipővel rendelkeznek. (kivételt képez ez alól, a 

„NYITOTT ÓVODA” címén tett, - az óvó nővel min. 1 nappal előre egyeztetett - délelőtti 

szülői látogatás) 

Óvodánkban csak könyvek és olyan termékek reklámozhatóak, melyek illeszkednek 

intézményünk profiljához. 

Dohányzási tilalom érvényes óvodánkra, és 5 méteres körzetére. Kérjük a szülőket, hogy 

a csikkeket NE dobálják szét sem az utcán, sem közvetlenül óvoda kapujában.  

Rendkívüli esemény tűz-bombariadó esetén, a teendők a riadó tervben foglaltak szerint a 

felelősök megjelölésével.  Riadó terv a nevelői szobában kifüggesztve. 

Az anyagi felelősség kérdésében a Vagyonvédelmi szabályzatban foglaltak irányadók. 

Intézményünk működésével, dolgozóink jogaival és kötelességeivel kapcsolatos 

rendelkezések a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a munkaköri leírásokban foglaltak 

szerint. 

 

Helyi Sajátosságok: 

Óvodánk a gyermekek nevelését (a szülők által ismert) „Mosolyország” Pedagógiai Program 

szerint végzi, mely a sokoldalú testi fejlesztésre és a kétnyelvű kommunikációs nevelésre 

épül. Mindenkor a gyermek érdekeit és az óvodáskorú gyermek igényeit szem előtt tartva. 

Legfőbb mércénk: a gyermeki elégedettség! ☺ 

Ünnepeink zártkörűek, illetve nyilvánosak a Pedagógiai Program alapján, az éves 

Munkatervben foglaltak szerint. 
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Ingyenes szolgáltatásaink az óvoda napirendjében: Hitoktatás, Logopédiai, gyógypedagógiai 

és fejlesztőpedagógiai ellátás, Nemzetiségi és hagyományőrző óvodai és városi programok. 

 

Gyermek- és Ifjúságvédelem: 

A gyermek és ifjúság védelem feladatait, megbízott pedagógus látja el szoros 

együttműködésben az érintett szülőkkel és az óvoda vezetőjével, illetve, a Gyermekjóléti 

Szolgálattal és a Gyámhatósággal. Az SZMSZ (9 pontjában) és az éves Munkaterv alapján.  

Házirendünk célja, hogy a gyermekek érdekében segítse a szülőket és alkalmazottainkat 

a Helyi Szabályok, szokások alkalmazásában a zavartalan, biztonságos óvodai légkör 

fenntartásában. 

A házirend aktualizálva: 2o17. 07. 31-én 

aktualizálta: Kovácsné d’ Elhougne Ilona óvodavezető 

Érvényes: Határozatlan időre. Módosítására a nevelőtestület és a szülők többségének 

kérésére, vagy jogszabály változás esetében kerül sor. 

 

A kölcsönös bizalom és együttműködés reményében! 

 

Az óvoda vezetősége és Nevelőtestülete 
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Intézmény OM- azonosítója: 

033045 

 

Intézményvezető: 

……………………………… 

Kovácsné d’Elhougne Ilona 

Legitimációs eljárás 

Nevelőtestület nevében: 

 

……………………………… 

Romhányiné Lieber Mónika 

elfogadta. 

Szülői szervezet nevében: 

 

………………………………… 

Berényi Nóra 

élve a véleményezési jogkörével, 

elfogadta. 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

 

Érvényessége: A kihirdetés napjától visszavonásig. 

 

 

Ph. 

 
 


