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Általános információk: 

 
Intézmény neve: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 

Címe, székhelye: 8640 Fonyód, Fő u 25. Tel: 85/ 560-322  

Telephelye, intézményegysége: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód, Fő u.27. 

E-mail: ovoda @ fonyod.hu 

Intézményvezető: Szántó Andrea 

Általános helyettes: Matuczáné Tuli Mária 

 

Az intézmény nyitva tartása: 

 

 A nevelési év minden év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart. 

Szünetek az óvodában:  

 karácsony és újév közötti időszak 

 Karbantartási-takarítási szünet: munkálatoktól függően 2-4 hét augusztusban. 

 Évente maximum 5 nap nevelés nélküli munkanap, melyről a szülőt előre tájékoztat-

juk 

 

Heti nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 

Napi nyitva tartás: 6.30-17.00 

        Reggel 7.30-ig, du. 15.30-tól a csoportok összevontan működnek. 

A Közoktatási törvény. értelmében a gyerek naponta maximum 10 órát tölthet az óvodában. 

Az óvoda bejáratának zárása napközben: 9-15 óráig. Belépés csengetésre. 

 

Óvodába járási kötelezettség: 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intéz-

mény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartóz-



kodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme telje-

síthető. 

Feltétel, hogy a gyermek megbízhatóan ágy-és szobatiszta legyen. A gyermek abban 

az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától köteles napi 4 órát 

óvodai nevelésben részt venni. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szak-

értői bizottság javasolja, további egy évig az óvodában részesül ellátásban és ezt követően 

válik tankötelessé.  

Amennyiben a szülő valamilyen oknál fogva nem tart igény gyermeke óvodai elhelyezésére, 

azt köteles az óvoda vezetőjének írásban bejelenteni! 

 

 

A gyermekek érkezésének és távozásának rendje: 

 

A gyermeket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvó-

nőnek vagy a dajkának, egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a cso-

portba, az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte. 

Nevelésünk-oktatásunk eredményességének érdekében kérjük, hogy legkésőbb 9 óráig 

hozzák be gyermeküket. A később érkező gyerekek kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe 

úgy, hogy a megkezdett tevékenységeket ne zavarják meg. 

Ugyanezen szabályok vonatkoznak az óvodából való távozáskor is. Gyermekeinket ar-

ra szeretnénk nevelni, hogy szüleiket, az ő idejüket tiszteljék azzal is, ha megérkeznek értük 

az óvodába, játékukat helyretéve köszönjenek el és ne várakoztassák őket. Az érkezést és tá-

vozást lehetőleg rövid időre korlátozzák a balesetek és a rendzavarás elkerülése érdekében. A 

gyermek az óvodából csak a szülőnek adható ki, minden más esetben a szülő írásos nyilat-

kozata és felelősségvállalása szükséges. 

Amennyiben a gyermekért nem érkeznek meg az óvoda zárásáig, az óvónő 17.15-ig 

köteles az intézményben felügyelni a gyerekre, közben megpróbálja értesíteni a családot, 

majd saját lakására viszi a gyermeket. Az óvoda bejárati ajtajára kifüggeszti, hol vehetik át a 

gyereket. 

 

 

 



A gyerekek jogai: 

 

 Nevelési-oktatási intézményben biztonságosan és egészséges környezetben neveljék, 

oktassák 

 Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki. 

 A gyermek méltóságának, személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető 

alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. 

 Képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 

 Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák 

 A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, 

mely szerint az ismeretek közlését tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. 

 A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda 

nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti 

saját, ill.. társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadá-

lyozhatja viselkedése a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. 

 Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesül-

het. 

 A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, fejlesztő eszközök), berendezéseit, felsze-

reléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. 

(Közoktatási törvény 10.§) 

 

A gyerekek ruházata az óvodában: 

 

Az egészséges életmódra nevelés érdekében kérjük, hogy a gyerekeket rétegesen öl-

töztessék, és mindig legyen váltóruhájuk. Ez egyrészt szükséges az időjárás változása, esetle-

ges pancsolás, bevizelés miatt, másrészt egészségügyi szempontból sem megengedhető, hogy 

a gyermeket más ruhájába öltöztessük. 

Karkötő, nyaklánc, gyűrű viselése a balesetveszély miatt nem engedélyezett! (Kivétel 

ünnepeken) 

Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünnepi ruha szükségességéről időben tájékozta-

tást adunk. Kérjük a szülőket, hogy tiszteljék meg gyermekeiket azzal, hogy az ünnepségekre 

pontosan megérkeznek, késéssel azt nem zavarják meg. 

 

 



A gyerekek étkezése az óvodában, térítési díj fizetése: 

 

Étkezések időpontjai: 

 Folyamatos reggeli: 8-9 

 Ebéd: 12-12.30 

 Folyamatos uzsonna: 14.45 - 15.15 

Ezen időpontokon kívül nem áll módunkban az étkezést biztosítani. Ételallergiában, diabé-

teszben szenvedő gyerekek étkezését is biztosítani tudjuk. Egész napos kirándulások alkalmá-

val hideg élelmet kapnak a gyerekek arra a napra. 

Az óvoda területén a gyerekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszer-

rel a többi gyerek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja, az ÁNTSZ 

sem engedi! 

A térítési díj befizetése minden hó 10-15. napja között történik. (kivétel lehet jún. és 

aug.) A befizetés konkrét időpontjáról a szülők írásbeli tájékoztatást kapnak minden hónap-

ban, az abban foglaltakat kötelesek betartani. A megadott időpontban nem fizetett térítési dí-

jakat csak a következő hónapi befizetéskor fogadjuk el. Hiányzás esetén az étkezések lemon-

dására naponta 9 óráig van lehetőség személyesen, írásban vagy telefonon. A lejelentés aznap 

lép életbe és a következő havi befizetéskor írható jóvá. 

Nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj jóváírására nem tarthat igényt. 

Amennyiben a szülő egy hétnél hosszabb ideig (üdülés, külföldön való tartózkodás, stb. miatt) 

nem kívánja az óvodát igénybe venni, az intézmény vezetőjétől kell írásban engedélyt kérnie. 

Kérjük, hogy azt is jelezzék az óvodának, gyermekük hiányzás után mikor jön újra, hogy az 

étkezését biztosítani tudjuk! 

Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj havonként megtörté-

nik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megje-

lölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. 

Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, címét és a 

fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény veze-

tője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díj- hátralék behajtása vagy a behajtha-

tatlan hátralék törlése érdekében. 

 



A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: 

 

Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógy-

szert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerekbevitele az óvodába a gyerek 

biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. 

Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyerek átvételének megtagadása. 

A nevelési év alatt betegség esetén a háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemu-

tatása az ÁNTSZ által előírt szabály! 

Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő megkezdi a láz (nem gyógyszeres) 

csillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyereket. Ezután a szülő 

gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet 

újból óvodába. 

Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek 

bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ 

felé, és fertőtlenítő takarítást végez. 

Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyerekeknek a nap fo-

lyamán! Kivétel allergia és krónikus betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer (orvosi igazo-

lás és javaslat mellett.) 

 

A gyerekek otthonról hozott tárgyainak, játékainak szabályozása: 

 

Csoportszinten igényel döntést. 

 

A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása: 

 

Az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyerekek csoportja. 

 

 

 

 



Szülő jogai: 

 

 A szülő joga a szabad óvodaválasztás 

 A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, 

intézményi minőségirányítási programját. SZMSZ-ét, házirendjét, és tájékoztatást kap-

jon az abban foglaltakról. 

 Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres, részletes és ér-

demi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. (csak akkor, 

amikor az óvónőnek nem feladata, hogy a gyerekekkel foglalkozzon). 

 Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen foglalkozásokon. 

 Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, abban tevékenyen részt ve-

het 

 

A szülő kötelességei: 

 

 A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről. 

 Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. 

 Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés 

folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közös élet szabá-

lyainak elsajátítását 

 Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és ré-

szükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. 

 Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, 

valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelő-oktató munka, ill. a gyermekkel 

összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó 

személyeknek számít.  

(Közoktatási törvény 14. §) 

 

 

 

 



A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása, kapcsolattartás, 

együttműködés: 

 

Az óvodába járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legye-

nek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, 

árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alap-

elveket erősítsék gyermekeikben. 

Ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, an-

nak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre. Ne bíztassák gyermeküket vereke-

désre, még ha esetleg az Önök gyermekét érte sérelem. 

Annak érdekében, hogy a gyermeket a neki legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, 

szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre. Komolyabb probléma, 

konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, ill. az óvoda vezetőjét, és 

velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. 

 

Együttműködésre alkalmas fórumok: 

 Szülői értekezletek- évente 3 alkalommal (szept. jan. máj. hónapokban) 

 Nyílt napok, közös rendezvények, ünnepek 

 Fogadóórák (szülők kérésére, időpont egyeztetés alapján) 

 Az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések 

Kérjük a szülőket, mivel az óvónőnek a mindennapi óvodai életben teljes figyelmére 

szükség van, hogy a rábízott gyerekeket elláthassa, az óvodásokkal való foglalkozás közben 

ne vonják el a csoporttól se magánjellegű, se a gyerekkel kapcsolatos beszélgetésekre. Tele-

fonhoz is csak halaszhatatlan estben hívjuk ki a csoportból. 

A gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől vagy 

az óvodavezetőtől kérjenek. 

 

Az óvoda helységeinek, használhatóságának rendje: 

 

Az óvoda teljes területén tilos a dohányzás! A hozzátartozók az egyes csoportokhoz 

tartozó öltözőkben, folyosón, udvaron várakozhatnak gyermekeikre. A csoportszobákba 

egészségügyi okokból utcai cipőben bemenni tilos! A személyzeti helységeket csak az óvoda 

dolgozói használhatják.  

Az óvoda hirdetőtáblájára - a vezetői engedély megkérése után, - csakis az óvoda profiljával, 

tevékenységével, működésével kapcsolatos, ill. azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok 

kerülhetnek ki.  



Záró rendelkezések: 

 

1. A házirend betartása és betartatása valamennyi dolgozó és gyermek felelőssége. 

2. A házirendet elfogadta az óvoda nevelőtestülete és a Szülők Szervezete. 

3. A házirendet az épület hirdetőtábláján helyezzük el. 

4. A házirendet bármikor megtekinthetik illetve a gyermekek beiratkozásánál egy pél-

dányt átvesznek. 

5. Ezen óvodai házirend a Szülők Szervezetének véleményezése alapján készült, melyet a 

nevelőtestület elfogadott és megbízta az intézményvezetőt a Házirend fenntartónak va-

ló felterjesztésével. 

 

Fonyód, 2013.02.18.                               PH 

 

 

 

…………………………….                                 …….……………………………. 

    Matuczáné T. Mária                                                    Baranyainé S. Ivett 

Intézményvezető-helyettes                                       Szülők Szervezetének elnöke 

 

                                                    ….………………………………. 

Szántó Andrea 

Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÁZIREND 

 

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 

 

1. A bölcsődében a gyermekeket 6 hónapos koruktól 3 éves korukig, indokolt 

esetben 4 éves korukig gondozzuk. 

2. A bölcsőde nyitva tartása: 7.00 – 17,00 óráig 

3. A bölcsőde a gyermekeket a nyitvatartási rend szerint, egyéni kérés alapján a 

megbeszélt időpontban, de lehetőleg 9 óráig veszi át. A nyitva tartási időn belül 

köteles a szülő a gyermek hazaviteléről gondoskodni. 

4. A szülők gyermekeiket tisztán hozzák a bölcsődébe. 

5. A szülők gyermekeiket öltöztetik- vetkőztetik. 

6.  A gyermeket a bölcsődéből csak a szülők vagy a szülők által írásban 

meghatalmazott felnőtt viheti el. Gyermeket gyermeknek a bölcsőde nem ad 

ki. 

7. A szülő a gyermeknek azon ruháiba, melyeket nem tud a szekrényben 

elhelyezni, a gyermek teljes nevét, vagy a jelét írja be. 

8. A bölcsődébe ékszert, értéktárgyakat behozni nem szabad, azokért a bölcsőde 

felelősséget nem vállal. 

9. Lázas (37,5 és ennél magasabb testhőmérsékletű), vagy fertőzésgyanús 

gyermek bölcsődébe nem hozható. 

10. Amennyiben a gyermek a bölcsődében megbetegszik, a szülőt értesítjük, aki a 

gyermeket orvoshoz, illetve hazaviszi. 

11. A gyermekbetegség, vagy egyéb ok miatti hiányzását a szülő köteles a vezető 

gondozónővel közölni. 

12. A szülő köteles bejelenteni, ha a családjában fertőző megbetegedés történt. 

13. Három nap, vagy ennél hosszabb mulasztás után a gyermek csak orvosi 

igazolással vehető vissza. 

14. A szülő a gondozási díjat a bölcsőde által meghatározott időben köteles 

befizetni. 

15. A bölcsődében a demokratikus működtetés érdekében érdekképviseleti fórum 

működik. 



Záró rendelkezések: 

1. A házirend betartása és betartatása valamennyi dolgozó és szülő felelőssége. 

2. A házirendet elfogadta a bölcsőde nevelőközössége és a Szülők Szervezete. 

3. A házirendet az épület hirdetőtábláján helyezzük el. 

4. A házirendet bármikor megtekinthetik illetve a gyermekek beiratkozásánál egy pél-

dányt átvesznek. 

5. Ezen bölcsődei házirend a Szülők Szervezetének véleményezése alapján készült, me-

lyet a nevelők közössége elfogadott és megbízta az intézményvezetőt a Házirend fenn-

tartónak való felterjesztésével. 

 

Fonyód, 2013.02.18.                                       PH 

 

………………………………….. 

Heidingerné Ari Edina 

Intézményegység-vezető 

………………………………… 

Szántó Andrea 

Intézményvezető 

 

 

Záradék: 

Jelen egységes Házirendet Fonyód Város Képviselő-testülete a 28/2013 (II.28.) 

számú határozatával elfogadta. 

………………………………………. 

Hidvégi József 

Polgármester 

 


