
 
 
 

CSIGA-BIGA ÓVODA 
CSIPERKE TELEPHELY 

HÁZIREND 

Hatályos: 2020. 09. 01. napjától 
  



1. Általános információk az óvodáról:   

Az óvoda neve: Csiga-Biga Óvoda   

Székhely címe: 2131, Göd Pesti út 52.   

Kék Pingvin Tagintézmény : 1205 Budapest, Pannónia u. 30.   

Csiperke Telephely:  8000 Székesfehérvár, Csoóri Sándor. u. 32.   

Vezető: Szűcs Edina  

Tagintézmény-vezető: Nagyné Váti Zsuzsanna 

Kapcsolattartó: Reizerné Kovács Szandra +36/70/408-0682 

  

2. Az intézmény nyitva tartása:  

A nevelési év: minden év szeptember 01. napjától - augusztus 31. napjáig tart.  

Az intézmény zárva tart nevelési évenként:  

- Július hónapban 2 hétig, ami a karbantartási és felújítási munkálatok ideje.   

- December hónapban Karácsony és Újév között.  

- Előre kihirdetett nevelésmentes munkanapokon, ami a továbbképzések ideje.(évente legfeljebb 4 
alkalom)  . 

A napi nyitva tartás: 7:30-17:00 

 

3. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?  

- 2,5 életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig (max. 7 éves korig)  

- Kizárólag a gyermek egészséges állapotában  

 

4. Az intézményre vonatkozó szabályok  

Utcai cipővel csak az öltöző terület használható, illetve az előtér.  

A konyha területén csak az óvoda dolgozói tartózkodhatnak, az ÁNTSZ előírásának megfelelően. 

 

 



5. Gyermekek jogai 

Az óvodában biztonságos, egészséges és esztétikus környezetben történik a gyermekek nevelése, 
oktatása.  

Napirendjük életkoruknak megfelelően úgy van kialakítva, hogy a játékidő, étkezés,levegőztetés, 
testmozgás, pihenőidő kellő időtartamban helyet kapjon.  

A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá 
megalázó büntetésnek, testi fenyegetésnek. (Pld: étel erőltetése, levegőztetés megvonása, stb.)  

Gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 

 

6. Ruházatuk: 

Életkori, kényelmi és egészségi szempontok figyelembevételével kérjük a gyermek ruházatánál, cipőknél, 
a váltóruhák használatának biztosítását évszaknak, időjárásnak megfelelően. 

 

7. A gyermekek étkeztetése az óvodában: 

Az étkezések időpontjai: 

- reggeli: 8:00-9.00 

- tízórai: 10.00-10.15 

- ebéd: 12.15-12.45 

- uzsonna:14.45-15.00 

Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása, otthonról hozott élelmiszerrel a többi 
gyermek előtt nem etikus, ezért kérjük, ne tegyék! 

A szülő minden hónap ötödik napjáig köteles megfizetni az étkezési díjat a tárgyhóra vonatkozóan, a 
tárgyhónapot megelőző hónap alapján figyelembe vehető jóváírások alapján az óvoda részére. 

A szülő jogosult lemondani az étkezést legkésőbb a szolgáltatás igénybevételét megelőző nap 9:00 óráig 
írásban az ebedlemondas.csiperke@gmail.com e-mail címen. Kizárólag az e-mailben lemondott 
étkezések nem kerülnek kiszámlázásra a szülő felé. 

Ételek tárolása az öltözőben TILOS! 

 

  



8. A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok  

Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat. Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy 
köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos 
gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekébe nem lehetséges.  
Betegség esetén a gyermek kizárólag orvosi igazolással jöhet újra óvodába.  

Ha az óvónő úgy ítéli meg, hogy a gyermek lázas, beteg, hányt…stb.; csak és kizárólag ORVOSI 
IGAZOLÁSSAL jöhet újra vissza a közösségbe.  

Igazolás nélkül az Óvoda megtagadhatja a gyermek bevételét.  

Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, COVID-19) esetén a szülőknek 
bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé és a fertőtlenítő 
takarítást, végez. 

 

9. Hiányzás igazolása 

A gyermek családi okból történő, utazás vagy egyéb nem betegség miatti távolmaradását igazolja az 
Óvodavezető a szülő írásban történő igazolási kérelme alapján.  

Betegség miatti hiányzás esetén a szülő köteles orvosi igazolást bemutatni az óvoda újbóli 
igénybevételének első napján. 

 

10. A szülő jogai:  

A szülő joga a szabad óvodaválasztás. Az óvodába a beiratkozás folyamatosan történik. Felvételről az 
óvoda vezetője dönt.  

A szülő joga, hogy megismerje a Csiperke Óvoda Pedagógiai Programját, amely kifüggesztve 
megtalálható az óvoda faliújságján, illetve az intézmény honlapján. 

Saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen érdemi tájékoztatást, gyermeke neveléséhez 
tanácsot, segítséget kaphat. 

 

11. A szülő kötelességei: 

A család és az óvoda közös nevelési elvének kialakulása. 

Pedagógiai kérdésekben minden esetben az óvónőtől kérjenek tájékoztatást, tanácsot. A kialakult 
hagyományok szerint mindkét fél joga és kötelessége a kapcsolattartás építése és ápolása a gyermekek 
harmonikus fejlődésének elősegítése érdekében. 

Pedagógiai programunkban arra neveljük a gyermekeket, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket 
(idősöket, betegeket, szegényeket...), szeressék és fogadják el pajtásak egyéniségét, másságát, de 



legyenek képesek alkalmazkodni is.  

Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg.  

Nevelési feladatunk sikeressége érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék 
gyermekeikben. 

Ne tegyenek a gyermekek előtt negatív megjegyzéseket mások gyermekére, az ott dolgozó felnőttekére, 
az óvodára. 

Otthonról hozott játékot, reggeli előtt,  illetve délután lehet bevinni a csoportszobába. 1 db plüss alvóka 
az alvás időben lehet bent, mert az biztonságot nyújt a kisgyermeknek. 

  

12. A gyermekek jutalmazásának elvei, formái:  

A gyermek jutalmazása nem tárgyi jutalom formájában történik. 

Jutalmazzuk: dicsérettel, simogatással, megbízás adással, nagyon ritkán matricával, de ilyenkor a  
gyermek nem tudja, hogy kaphat a feladatért.  

  

13. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei:  

A gyermek fegyelmezése történhet:  

- a tevékenységből való kivonással-mindig felügyelet mellett-rövid ideig.  

- asztalhoz való leültetéssel, rövid ideig. 

 

14. Az együttműködésre alkalmas fórumok: 

- szülői megbeszélések (évente 2 alkalommal)  

- az óvónőkkel való rövid, esetenként megbeszélések 

- egyéb rendezvények 

Kérjük, hogy sem a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt az óvodásokkal 
való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset 
kialakulását és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát. 

Kérjük továbbá, hogy telefonon a +3670 408 06 82 számon telefonáljanak a gyermekkel kapcsolatban 
bármilyen információ miatt. 

  



 

15. Egyéb az intézmény biztonságát garantáló szabályok 

Kérjük, minden esetben zárják be maguk után a kaput! Az óvoda kapuja biztonsági mágnes zárral 
működik.  

Ügyeljenek arra, hogy Önökkel ügynökök, árusok, besurranók ne juthassanak be az intézménybe! 
Amennyiben mégis idegennel érkeztek, úgy azt azonnal jelezzék az óvoda valamely dolgozójának!  

Az intézménybe reklám jellegű anyagot a vezető engedélye nélkül a hirdetőtáblára kitenni nem lehet.  

Az Óvoda területén nincs az előírásoknak megfelelő, dohányzásra alkalmas helyiség, ezért az intézmény 
teljes területén tilos a dohányzás!  

  

 

Kelt: Székesfehérvár, 2020. 09.01.   

  

A szülők nevében elfogadta:  

  

A nevelőtestület nevében elfogadta:  

 


