Házirend
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda
(ovoda@biatorbagy.hu)
Óvodavezető: Hingyiné Molnár Ildikó

A központi óvoda

neve: Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda VADVIRÁG Tagóvodája
címe:
2051 Biatorbágy, Fő u. 61.
tel./FAX:
06(23) 310-301, 06(21) 303-3634, 06(30)337-4775
e-mail:
ovoda@biatorbagy.hu
intézményvezető helyettesek: Detkiné Gittlár Krisztina
Makainé Lenyuczky Beáta
Szmuda Katalin

Tagóvodák:
neve: Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda PITYPANG Tagóvodája
címe:
2051 Biatorbágy, Szent László u. 48.
tel.:
(23)310-295, mobil:0630/337-4781
e-mail:
pitypang@ovoda.biatorbagy.hu
tagóvoda- vezető: Pintér Istvánné

neve: Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda CSICSERGŐ Tagóvodája
címe:
2051 Biatorbágy, Bajcsy -Zs. u. 13.
tel.
(23) 310-095, mobil:0630/697-4090
e-mail:
csicsergo@ovoda.biatorbagy.hu
tagóvoda-vezető: Gálffyné Koós Ildikó

neve: Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda MESERÉT Tagóvodája
címe:
2051 Biatorbágy, Dévai Gyula u. 1.
tel.:
(23) 530-388, vagy 530-387,
e-mail:
meseret@ovoda.biatorbagy.hu
tagóvoda-vezető:
Bokor Péterné

neve: Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda LEGÓVÁR Tagóvodája
címe:
2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
tel.:
06(21) 202-5074,mobil: 0630-697-4091
e-mail:
legovar@ovoda.biatorbagy.hu
tagóvoda-vezető:
Györgyné Bartos Mária

1

Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, szeretetteljes légkörben
sokoldalúan fejlessze személyiségüket, testi-lelki épségüket.
Ezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család bizalomra épülő együttműködése és a házirend betartása.
Óvodánk nyitva tartási ideje: hétfőtől péntekig
630 - 1730 óráig
ügyelet (a csoportok összevontan működnek):
reggel
6,30
730 óráig.
30
délután
16
1730 óráig
A gyermekeknek
Az óvodai nevelési idő :

reggel
630
8,30 óráig kell megérkezniük,
30
délután
15
és 1730óra között mehetnek haza.
30
30
7 -16 óráig tart, de a nyitva tartás teljes időtartama alatt a gyermekek felügyeletét
óvodapedagógus látja el.

Kérjük, hogy az óvoda területét a hozzátartozók 8,30 óráig hagyják el, mert ekkor a bejárati ajtót a gyermekek
biztonsága és az óvodai élet zavartalansága érdekében bezárjuk, és csak indokolt esetben (orvosi vizsgálat, előre jelzett
hivatalos elfoglaltság) nyitjuk ki a később érkezőknek.
Ebéd után 1230- 1300 óráig lehet hazavinni a gyermekeket.
A gyermekek biztonsága érdekében kérjük a kapukon lévő tolózárakat minden esetben visszazárni! Felnőtt kísérete
nélkül gyermek nem hagyhatja el az óvoda területét!
Az óvoda dolgozóinak felelőssége a gyermek személyes átvételétől a szülőnek, vagy megbízottjának való átadásig
terjed.
Az óvodák udvara nem közterület. Annak használatának szabályait a fenntartó és a nevelőtestület határozza meg. Az
udvarokon a szülők gyermekeikkel csak a gyermek átvételének idejéig tartózkodhatnak. Játékra a köztéri játszótereket
használják!
1.

Az óvoda nyáron karbantartás miatt 4 hétig zárva van, ennek idejéről a szülőket minden év február 15-ig
tájékoztatjuk.
A tanév során 5 alkalommal nevelés nélküli munkanap (3 szakmai továbbképzés, évnyitó- és záró értekezlet) miatt az
óvoda zárva van. Az évközi szakmai napokon, áthelyezett szombati munkanapokon, valamint az iskolai tanítási
szünetek idejére egy tagintézményben ügyeletet biztosítunk.
Karácsony és Újév között az óvoda zárva tart.

2.

Az 3 éves kortól óvodaköteles gyermekeknek legalább napi 4 óra óvodai nevelésben kell részt venniük. (2011. CXC.
Nkt. 8§. (2) bekezdés). Ennek ideje a délelőtti tevékenységek egésze, mely az étkezéseken kívül a fejlesztő
foglalkozásokat is tartalmazza.

3.

Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik, minden év április hónapjában. A jelentkezés módját, idejét az
önkormányzati és intézményi honlapon, a helyi lapban és hirdetőtáblákon közzétesszük.

4.

A kötelező óvodába járás alól - a gyermek 5 éves koráig - a szülő felmentési kérelmet nyújthat be Biatorbágy Város
Önkormányzatának jegyzőjéhez.

5.

Gyermeket az óvodából egyedül és 12 év alatti gyermekkel nem engedünk haza. Írásban kérjük jelezni, ha a
gyermeket más viszi haza az óvodából.

6.

Kérjük, hogy szíveskedjenek leadni lakásuk, ill. munkahelyük telefonszámát,(ha ez nem lehetséges, akkor a
leghamarabb elérhető ismerős telefonját bejelenteni), ahol probléma esetén értesítést hagyhatunk.

7.

A szülőknek gyermekük hiányzását minden esetben be kell jelenteniük az óvodának. A személyesen, telefonon vagy
e-mailben történt bejelentést a hiányzás után a csoportszobánál kifüggesztett füzetben írásban is jelezni kell.



Az igazolás betegség esetén pontosan kitöltött orvosi igazolással, családi okok miatt a szülők írásbeli igazolásával
történhez. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a hiányzás időtartamát.
Családi okok miatti hosszabb hiányzást (pl. külföldi tartózkodás) írásbeli kérelemre az óvodavezető engedélyezhet.
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A nyári távollét az előzetes igényfelmérő lap kitöltésével és aláírásával igazolható. Az igényfelmérő lapon a szülő
köteles valós adatot szolgáltatni, illetve az előzetesen jelzett igény változását haladéktalanul jelezni az óvoda felé.
Az a szülő, akinek óvodaköteles gyermekének igazolatlan hiányzása eléri a 10 napot, szabálysértést követ el,
mely szabálysértési eljárás lefolytatását vonja maga után.
(2012. évi II. törvény 247. § c) pontja)
A rendszeres késés szintén az óvodakötelezettség teljesítésének megsértését jelenti.
Ennek tényét az óvoda köteles jelenteni a fenntartó és a Gyermekvédelmi Szolgálat felé.
8.

Az óvodás gyermekek étkeztetését az önkormányzattal szerződött közétkeztető cég látja el.
Diétás étkeztetést kizárólag szakorvosi igazolás alapján biztosít.
Szülő által elkészített ételt csak akkor ehet a gyermek az óvodában, ha az előírt diéta biztosítását a szolgáltató
nem tudja felvállalni, s csak abban az esetben, ha az érintett gyermek egész nap az óvodában tartózkodik.
A születésnapokra és az egyéb ünnepekre a szülők által behozott étel és italféleségek fogyasztása külön étkezésnek
minősül. Az intézmény ezért felelősséget nem vállal. Az ilyen jellegű külön étkezéseket, egészségnevelési
programunk értelmében, mellőzzük az intézményben.
Az óvodai étkezés ingyenes, ha az óvodás korú gyermek:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át, vagy
- nevelésbe vették; (2015. évi LXIII. törvény)
A kedvezményre való jogosultságról nyilatkozni kell.
Az ingyenes étkezésre nem jogosultak étkezési térítési díj megállapítása a mindenkori érvényben lévő helyi
rendelet alapján történik.
Étkezés lemondására telefonon vagy személyesen, e-mailben előző nap 9 óráig van lehetőség. A hiányzás első
napjára az étkezési térítési díjat fizetni kell.
2 napi folyamatos, jelzés nélküli, hiányzást követően a gyermek étkezése, hivatalból lemondásra kerül.



Étkezést akkor tudunk újra biztosítani a gyermekek számára, ha azt az újbóli óvodába jövetelt megelőző
munkanapon délelőtt 9 óráig telefonon vagy e-mailben jelzik az óvoda felé.

 A térítési díj fizetése az önkormányzat által kiadott számla ellenében csekken vagy Késedelmes vagy elmaradt
térítési díjfizetés esetén az önkormányzat pénzügyi osztálya küld fizetési felszólítást és értesíti a város
jegyzőjét.
9. Az óvoda helyiségeiben, 16 és 17 óra közötti időszakban, a szülői igények és az intézmény érdekeinek figyelembe
vételével külső szakemberek különböző foglalkozásokat szervezhetnek az óvodába járó gyermekek számára.

A helyiségek bérbeadásáról a fenntartó dönt az intézményvezető véleményének kikérésével.

A foglalkozáson való részvétel feltételeit az foglalkozásvezető és a szülő közötti szerződés rögzíti.

A csoportszobából írásbeli szülői felhatalmazás ellenében adjuk át a gyerekeket a foglalkozásvezetőnek. A gyermek
további felügyelete ez után a foglalkozásvezető feladata, aki a gyermekekért felelősséggel tartozik.

A foglalkozás végére a szülőnek meg kell érkeznie a gyermekért. Gyermek felügyelet nélkül az óvoda épületében
nem tartózkodhat.
10. Az óvodába otthoni játékot, a gyermek átmeneti tárgyainak, „alvós” játékának kivételével, nem lehet!
11. Az óvodában hagyott, illetve hozott játékokért, értéktárgyakért csak abban az esetben vállal az intézmény
felelősséget, ha ez a csoportos óvodapedagógusok kérésére történt.
12. Beszoktatás megkezdésekor a gyermekek csak orvosi igazolással kezdhetik meg óvodai életüket.
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A gyermekek egészségének védelmében a következő szabályok érvényesek:


Beteg gyermek - a saját és a közösség védelme érdekében-az óvodát nem látogathatja!



A napközben megbetegedett gyermeket az óvónő értesítése után a szülő a lehető legrövidebb időn belül köteles
elvinni az óvodából.
Az óvoda dolgozói gyógyszert nem adhatnak be, kivéve, ha a gyermek betegsége állandó gyógyszerszedést igényel, s
erről a szülő orvosi igazolást hoz. Napközben belázasodott gyermek lázcsillapítása a lázgörcs megelőzése végett, az
óvoda orvosával való konzultációt követően, megengedett.



 A gyermekek betegség esetén csak orvosi igazolással jöhetnek ismét közösségbe! Ennek hiányában az
óvodapedagógus nem köteles bevenni a gyermeket az óvodába.


Amennyiben a pedagógus megítélése szerint az óvodába érkező gyermek beteg, telefonon konzultál az óvoda
gyermekorvosával, aki a jelzés után soron kívül fogadja a szülőt és gyermekét a Házi Gyermekorvosi Rendelőben
abból a célból, hogy megállapítsa a gyermek mehet-e közösségbe.



Kérjük, hogy ha gyermekük fertőző beteg, ahogy ez tudomásukra jut, azonnal jelentsék az óvoda vezetőjének!



Élősködőfertőzés (fejtetű, rüh) szülő, védőnő, pedagógus általi észlelésekor, a szülőt értesítjük, aki köteles a
gyermek kezeléséről gondoskodni.
A szülő a kezelés után védőnő által kiállított igazolással hozhatja gyermekét a közösségbe.
Sorozatosan (3-szori ellenőrzés alkalmával) ismétlődő élősködőfertőzés esetén az intézménynek jelentési
kötelezettsége van az ÁNTSZ és a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Az ÁNTSZ az érintett gyermekek otthonában
általános fertőtlenítést rendelhet el, melyet hatóságként végre is hajt.






Az óvoda orvosa által megjelölt szakorvosi vizsgálatokra a szülő köteles elvinni gyermekét! Az erről szóló
igazolást kérjük az óvodán keresztül a doktornőhöz eljuttatni.



A Vadvirág és a Pitypang Tagóvodák

orvosa:

Dr. Juhász Zsuzsanna



A Csicsergő, a Legóvár és a Meserét Tagóvodák orvosa:

Dr. Száray Eszter

13. Az óvoda területén és az épület 5 méteres körzetében dohányozni tilos!
Kérjük, hogy cigaretta csikket se az udvaron, se az óvoda környékén ne dobjanak el.
14. Az óvodai berendezéseket, játék- és egyéb eszközöket csak óvodai felügyelet mellett szabad használni.
Mindezeket gyermekeinkkel együtt óvjuk és becsüljük meg, ügyeljünk a tisztaságra!
15. Kérjük a szülőket, hogy cselekvően támogassák az óvodát a nevelési feladatok megvalósításában, véleményükkel,
javaslataikkal segítsék munkánkat.
Kéréseikkel és kérdéseikkel elsősorban az érintett kollégát keressék meg, majd eredménytelenség esetén vegyék
fel a kapcsolatot a tagintézmény-vezetővel, intézményvezetővel. (Lásd: Panaszkezelési Szabályzat)
16. Valamennyi szülő, hozzátartozó és az óvoda dolgozói kulturált magatartással, mintaadó, szép beszéddel, a közösségi
érintkezés szabályainak betartásával segítse elő a gyermeke személyiségének pozitív irányú fejlődését.
17. Az óvoda valamennyi munkatársát a közfeladatot ellátó személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
Fenyegetettség érzés és bántalmazás esetén hatóság bevonásával eljárást kezdeményezünk.
18. A házirendet az intézményekben jól látható helyen ki kell függeszteni. Az abban foglaltak visszavonásig érvényesek.
A Házirendet a gyermekek felvételét követően az első tájékoztató értekezleten a szülő kézhez kapja, tartalmát a tagóvodavezetők ismertetik.
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Nevelőtestülete
Biatorbágy, 2018. szeptember 1.
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