
        CSIGA-BIGA ÓVODA HÁZIREND



1.1. Általános információk az óvodáról:
Az óvoda neve: Csiga-Biga Óvoda
Címe: 2131, Göd Pesti út 152.
Telefon: 0670/5175110
Vezető: Szűcs Edina

1.2. Az intézmény nyitva tartása:
-         A nevelési év meghatározása:. szeptember 1-től - augusztus 31-ig.

-    Az intézmény zárva tart:

Július hónapban 3 hétig,ami a karbantartási és felújítási munkálatok ideje.

December hónapban Karácsony és Újév között.

Nevelésmentes munkanapokon,ami a továbbképzések ideje.( évente legfeljebb 4 alkalom)

A napi nyitva tartás: 7.00- 17.30

Az óvodába a beérkezés 9:00 -ig lehetséges. A kaput 9:15-kor kulcsra zárjuk!

1.3. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?
-         2.5 életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, (max. 8 éves korig)
-         Amikor a gyermek egészséges 

1.4. Az intézményre vonatkozó szabályok

- Utcai cipővel csak az öltöző terület használható,illetve a folyosó.

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

1.5. 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. Testi 
és lelki biztonságuk érdekében az óvodában tartózkodásuk ideje alatt végig pedagógus 
felügyelete alatt állnak.
 -         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.

Ruházatuk: 
-         életkori, kényelmi és egészségi szempontok figyelembevételével kérjük a gyermek 
ruházatánál, cipőknél, a váltóruhák használatának biztosítását évszaknak, időjárásnak 
megfelelően.  



- Sószoba használatához váltóruha, váltózokni kötelező,ezért ezek mindig legyenek biztosítva 
az öltözőszekrényben a gyermekek részére.

A gyermekek étkeztetése az óvodában:
Az étkezések időpontjai:

-reggeli: 7.30-9.00

-tízórai: 10.00-10.15
- ebéd: 12.15-12.45
- uzsonna: 15.00-15.15

-         Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása, otthonról hozott élelmiszerrel 
a többi gyermek előtt nem etikus, ezért kérjük, ne tegyék. 
-         Az étkezés befizetésének ideje: a térítési díjjal azonos időben történik.

-     Az étkezés díja jelenleg 600 Ft/ nap ( 4x étkezés)

-     Ételek tárolása az öltözőben TILOS!

-         Az étkezést személyesen vagy telefonon lehet lemondani, illetve igényelni mindennap 
8óráig a következő napra.

-     A hiányzási napok étkezési díja a következő hónap étkezési díjából kerülnek levonásra.

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) esetén a szülőknek 
bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé és a 
fertőtlenítő takarítást, végez. 

1.6. 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 Csiga-Biga Óvoda Pedagógiai Programját, amely 
kifüggesztve megtalálható az óvoda faliújságján.

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

A szülő kötelességei:

-      A szülő kötelessége a térítési díj befizetése tárgyhó 4. vagy 5. napján.

-      A befizetés történhet átutalással is , szintén 5.-ei határidővel.
-         A szülő kötelessége, hogy gondolkodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi 
fejlődéséhez szükséges feltételekről. Segítse a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a 
közösségi élet szabályainak elsajátítását. 
-         A gyermek a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében, abban az évben, amikor 
augusztus 31-ig betölti az 3. életévét, a nevelési év első napjától (09. 01.) óvodakötelessé 
válik.

-    A szülő a csoportszobában csak a beszoktatás ideje alatt tartózkodhat, a csoport életének 
zavartalansága érdekében.

-    Az óvodába tilos behozni és az öltözőben elhelyezni értékeket( ékszer, mobiltelefon, 
játékok). Eltűnésük esetén az óvoda nem vállal felelősséget!

-    A szülő kötelessége, hogy az öltözőt a gyermek átöltöztetése után rendbe hagyja!

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. 

  A gyermek az óvodai csoportszobába nem hozhat be otthonról hozott tárgyakat, játékokat, 
mert balesetveszélyesek lehetnek, konfliktusokra adhatnak okot és megzavarják az óvodai 
életet. Minden hónap utolsó péntekén viszont „játszódélelőttöt” fogunk tartani, melyre be 
lehet hozni egy otthoni „okos”, ügyességi játékot. Új gyermeknél a  beszoktatási idő alatt be 
lehet hozni otthoni plüss játékot, mert az biztonságot nyújt a kisgyermeknek.

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.

Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei:

A gyermek fegyelmezése történhet:
- A tevékenységből való kivonással-mindig felügyelet mellett-rövid ideig.
- Asztalhoz való leültetéssel, rövid ideig.

Az együttműködésre alkalmas fórumok:
-         szülői megbeszélések (évente 4 alkalommal),
-         az óvónőkkel való rövid, esetenként megbeszélések,
-         nyílt napok,
-         egyéb rendezvények. 
-         Kérjük, hogy se 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 de.9 óra előtt, ill.1200után keressék az óvónőt 
problémáikkal(bejelentéseikkel, kéréseikkel).

1.7. Egyéb az intézmény biztonságát garantáló szabályok 
-         Kérjük, minden esetben zárják be maguk után az ajtót!

- Az óvoda bejárati ajtaja 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: Göd, 2018.szeptember 1.

A szülők nevében elfogadta: Benjámin Judit

A nevelőtestület nevében elfogadta: Szűcs Edina.

                                                                                                                       


