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Általános információk az óvodáról: 
 

Az óvoda OM azonosítója: 200033 
A megbízott óvodavezető neve: Fledrichné Rozgonyi Krisztina 

Az óvoda címe: 2111 Szada, Korizmics u. 32. 
Az óvoda fenntartója: Szadai Meseház Kulturális Alapítvány 
A Fenntartó képviselője: dr. Kollár Melinda 
 

 

A házirend hatálya: 
 

Ez a házirend a szadai Meseház Waldorf Óvodába járó gyermekekre és szüleikre, valamint az 

óvoda pedagógusaira és egyéb dolgozóira vonatkozik. 

A házirend célja a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok és kötelességek 

érvényesülésének helyi gyakorlata, és az óvoda működésének belső szabályozása. 
 

A nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tart. 
 

 

Óvodába érkezés, távozás szabályai, illetve az óvodai nyitvatartás: 
 

• Az óvoda nyitvatartása: 7:00 – 17:00 óráig. A gyermekek 7:00 – 16:30-ig 

tartózkodhatnak az óvodában. 
• A reggeli gyülekezés 8:30-ig tart. Az érkezést és távozást beköszönéssel mindig jelezni 

kell az óvónőnek. Ha nem a szülő, illetve gondviselő viszi haza a gyermeket, akkor azt 

előzetesen mindig jelezni kell az óvónőnek, ellenkező esetben az óvónő nem adja/nem 

adhatja át a gyermeket. Amennyiben ez rendszeres, akkor a rendszeresség pontos 

írásbeli jelzésével együtt egyszeri jelzés is elegendő. 
• A szülők, rendkívüli esetektől eltekintve, mindkét csoportban pontosan 12:45-re 

érkeznek a gyermekekért. Ünnepek alkalmával a gyerekeket mindkét csoportból 13:00-

kor bocsátjuk haza. Az óvodában alvó gyerekeket 15:00-tól lehet hazavinni. 
• A szünetek pontos idejét a tanév kezdetén az első szülői esten ismertetjük, a 

munkatervben rögzítettek értelmében. 

• Szünetek: Őszi szünet; Téli szünet; Síszünet; Tavaszi szünet; Nyári-Pedagógiai szünet 
 

 

* * * 
 

Beszoktatás: 
 

Az új óvodai tanév első hetében azok a kisgyermekek járnak óvodába, akik már az előző 

nevelési évben is ide jártak. 

A második héttől kezdődik a beszoktatás, a beszoktatási sorrendet az óvónői konferencia 

határozza meg. 

A beszoktatás üteméről a kisgyermek szüleivel való egyeztetés alapján, az óvónői konferencia 

dönt. 
 

* * * 

 

 



Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje: 
 

Az óvodai felvételre, beiratkozásra a fenntartó által kijelölt időpontban, a törvényi előírásoknak 

megfelelően kerül sor. Az óvodai jelentkezést megelőzi az óvónők által tartott tájékoztató est, 

melyen a Fenntartó is képviselteti magát. Az intézmény által kiadott jelentkezési lap leadásával, 

személyes beszélgetés alkalmával történik a jelentkezés. 
A felvételhez szükséges dokumentumok: a gyermek személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ 

kártyája, oltási könyve. 
A felvétel, illetve az elutasítás tényéről a családot írásban értesítjük. 

A felvételi döntés után kerül sor a beiratkozásra, melynek időpontját előre a Fenntartó jelöli ki. 

Ekkor kerül sor a Megállapodás kölcsönös aláírására. 
Amennyiben átjelentkezéssel kerül hozzánk a gyermek, befogadó nyilatkozatot kap 

intézményünktől, melyet a kisgyermek által előzőleg látogatott intézménybe kell leadni, majd 

a szülő az előző intézményből távozásról szóló hivatalos értesítést hoz. 
A gyermek az óvodai nevelést akkor kezdheti meg, ha elmúlt 2,5 éves, és az iskolaérettség 

eléréséig, hatéves koráig maradhat óvodás. 

A gyermek számára az óvodába lépést megfelelő testi és lelki érettség elérése esetén tartjuk 

jónak. 
  

A gyermek óvodai elhelyezése megszűnik: 
• ha másik óvoda átvette; 

• ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon; 
• ha felvették az iskolába; 

 

Mentestés kérése a tankötelezettség teljesítése alól 

 

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

tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további 

egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés 

évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban 

szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő 

hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői 

bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem 

benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 

korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy 

a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 
 
 

* * * 
 

A gyermek jogai: 
 

• A gyermek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék, oktassák. 
• Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki /ld.: elegendő szabad játékidő, 

változatos tevékenykedési lehetőségek, udvari játék, pihenőidő, étkezés, testmozgás/. 

• Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus/ 
pedagógusok felügyelete alatt áll. 



• A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem 

vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide 

tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. 

• A gyermeket közvetett, vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 

• A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön.  A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai 

programja alapján történik. 

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

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

saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem 

akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát. 
 
 

* * * 
Jutalmazó és büntető intézkedések elvei és formái: 
 

• Waldorf-pedagógiai hitvallásunk szerint ebben az életkorban a gyermek természetes 

belső motivációját kívánjuk megőrizni, ezért a hagyományos jutalmazást és büntetést 

nem tekintjük kiemelt nevelői eszköznek. A kisgyermekre elismeréssel, szeretetteljes 

odafordulással, mosollyal hatunk, testi érintéssel adunk jelzést. 
 

 

* * * 
 

Óvó- védő intézkedések: 
 

• Beteg gyerek az óvodában nem tartózkodhat. Lázas, hasmenéses, hányós gyerek szüleit 

telefonon azonnal értesítjük. Ilyenkor a többi, egészséges gyerek és saját gyerekük és 

az óvónők védelmében haladéktalanul el kell érte jönni és az orvosnak meg kell mutatni. 

• Az óvodában balesetet szenvedett gyereket azonnal ellátjuk, ha szükséges orvoshoz 

visszük. 
• Ha a gyerek fertőző betegségben, féreg fertőzésben, vagy tetvességben, szenved, kérjük 

a szülőket, haladéktalanul értesítsék az óvodát és szülő társaikat. 

• Tetűvel fertőzött gyermek az óvodát mindaddig nem látogathatja, amíg a serkék 

nincsenek letisztítva. Tetű vagy serke után kötelező igazolást hozni a tetű- és 

serkementességről. Féreg fertőzésben szenvedő gyermek is csak orvosi igazolással 

térhet vissza az óvodai közösségbe. 
• Lábadozó, még gyógyszert szedő gyermek nem jöhet óvodába. Az óvónők a nap 

folyamán nem adhatnak be gyógyszert a gyerekeknek (kivéve az allergia elleni 

gyógyszert). 

• Az óvodában használt elsősegélynyújtó szerekről és gyógymódokról az óvónők a 

szülőket tájékoztatják. Óvodánkban a törvényes előírásoknak megfelelő elsősegély 

doboz van. 
 
 

* * * 
 

Udvari játék és szabályai: 
 

• Minden nap kimegyünk az udvarra. Esős időben is, esőruhában, gumicsizmában. 



• A kertben a gyerekek játszhatnak homokkal, sárral, vízzel, mászhatnak fára, 

hempereghetnek a fűben. 
• Gyermeket az óvoda területéről felnőtt felügyelete nélkül nem engedünk ki. 

• Séták, kirándulások alkalmával a gyerekek óvónői felügyelettel elhagyhatják az óvoda 

területét. 
 

* * * 
 

Étkezéssel kapcsolatos tudnivalók: 
 

• Óvodánkban lakto-ovo vegetáriánus táplálkozás van. 

• A gyermekek táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből 

ételmintát 48 órán át a HACCP előírásainak megfelelően elkülönített hűtőben őrzünk. 
• A délelőtt folyamán gyümölcsöt, zöldséget, kenyeret (vajas, mézes...) fogyasztunk. 

• A kétfogásos meleg ebéd levesből és a napnak megfelelő gabonaételből áll: 
• Hétfő: a Hold napja (rizs) 
• Kedd: a Mars napja (árpa) 
• Szerda: a Merkúr napja (köles) 
• Csütörtök: a Jupiter napja (cipósütés, rozs) 

• Péntek: a Vénusz napja (zab) 

• Az óvodába élelmiszert, italt behozni előzetes óvónői engedéllyel szabad, amennyiben 

az az óvoda étkezési szokásainak megfelelő. 
 
 

* * * 
 

A gyermek ruházata az óvodában: 
  

• A gyermekek cipői, (váltócipő, utcai cipő az öltözőpad alatt elhelyezhetők, ruhái pedig 

a fogason. Minden gyermeknek saját zsákban tárolható a váltóruházata. 

• A zsák és a benne lévő ruházat tisztántartása és a gyermek ápoltsága a szülő feladata. 
• A zsákban ajánlott váltóruhát tartalékolni (alsónemű, zokni/harisnya, póló, 

nadrág/szoknya). 

• Egészségügyi és kényelmi szempontból váltócipő használata kötelező. 
• Az óvoda programjának megfelelően a sapka/kendő használata az udvari játék során 

szükséges. 

• Az időjárásnak megfelelően gumicsizma és esőkabát, valamint sárruha szintén 

szükséges. A gumicsizmákat a csizmapolcokon, a sárruhát a folyosón található 

fogasokon tároljuk. 
 
 

* * * 
 

A szülők jogai: 
 

• A szülő joga a szabad óvodaválasztás. Aki a Waldorf-pedagógia szellemiségében 

kívánja gyermekét nevelni, jelentkezhet az óvodánkba. A gyermek felvételéről az 

óvónői konferencia dönt. 

• Az óvoda helyi nevelési programjának, szervezeti és működési szabályzatának és 

házirendjének megismerése. 



• A szülő joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, viselkedéséről tájékoztatást, a gyermek 

neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon (szülői esten, személyes beszélgetések 

során). 

• Fogadóórán (pedagógiai beszélgetésen) való részvétel: a szülőkben illetve 

pedagógusokban megfogalmazódó kérdések, kérések, adódó nehézségek 

megbeszélésére szolgáló idő, mely előzetes egyeztetés alapján történik. Kérünk minden 

szülőt, hogy éljen vele! A szülőnek joga és kötelessége figyelemmel kísérni gyermeke 

fejlődését, kapcsolatot tartani a nevelővel, segíteni gyermekét. 

• Gyermeke a nevelési intézményben biztonságban, egészséges környezetben 

nevelkedjék. 
• Óvodánkban óvodaszék működik. Az óvodaszék nyitott minden szülő számára. A 

gyermek képviselője (szülő) választhat, illetve választható a szülői közösség 

képviselőjének az óvodaszékbe. 
• Figyelemmel kísérje a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét és az óvodaszék munkáját. 

• Megállapításairól tájékoztassa az óvónői konferenciát és a fenntartót. Vitás ügyekben, 

problémás esetekben segítséget kérjen az óvónőktől, valamint az óvodaszék, ill. a 

kuratórium tagjaitól. 
 

* * * 

 

A szülők kötelességei: 
 

• Az időszakoknak (ünnepköröknek) megfelelően megtartásra kerülő szülői esteken, a 

család legalább egyik tagjának részvétele kötelező. A hiányzás legfeljebb egy-egy 

alkalommal elfogadható. 
• Az óvoda külső és belső környezetének karbantartásáról, gondozásáról, az óvodában 

működő munkacsoportoktól lehet tájékozódni. 

• Gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járásának biztosítása. 
• Gyermeke fejlődésének figyelemmel kísérése, és a tőle elvárható módon a fejlődés 

folyamatának segítése, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedésében, a 

közösségi élet szabályainak elsajátításában együttműködés az óvónőkkel. 
• Rendszeres kapcsolattartás a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az 

együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatás nyújtása. 

• Ne zavarja az óvodai nevelőmunkát hosszabb beszélgetéssel, ne vonja el az óvónő 

figyelmét a gyermekcsoportról. 

• Tartsa tiszteletben az óvodába járó gyermekek és az óvoda dolgozóinak emberi 

méltóságát és jogait. 
• Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon 

jogainak gyakorlásában. 
• Ismerje meg és tartsa be a házirend előírásait. 

• Vigyázzon az óvoda felszerelésére, berendezéseire. 
• A család életével kapcsolatos – az óvoda életére is hatással lévő - változásokat kötelező 

bejelenteni. 
• Az óvodai e-mail levelező rendszert kizárólag tárgyilagos információ cserére 

használják. 
 

* * * 
 

 



Távolmaradás, vagy mulasztás bejelentésével kapcsolatos szülői kötelezettség: 
 

• A gyermek óvodai foglalkozásokról való távolmaradását a szülőnek írásban kell 

igazolnia. A szülő – egybefüggő – legfeljebb 3 napot, egy nevelési évben összesen 

legfeljebb 15 napot igazolhat. Az ezt meghaladó hiányzás esetén orvosi igazolás 

szükséges. 
• A mulasztásra vonatkozó fenti szabályok alól indokolt egyedi esetben az Óvónői 

Konferencia felmentést adhat. 
• A szülő előzetesen írásban kérheti a gyermek távolmaradásának engedélyezését 

távolmaradási kérelem benyújtásával. 
• Az engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha a kérelemben bejelentett távolmaradás 

időtartama nem haladja meg a két hetet, nevelési évenként összesen a két hónapot. Ezt 

meghaladóan a távolmaradás engedélyezéséről az intézményvezető dönt. 
• 5 napot elérő igazolatlan mulasztás esetén az óvoda köteles értesíteni a gyermek tényleges 

tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. (A 

gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával intézkedési tervet készít: mulasztás 

okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az 

igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával 

kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat). 

• Ha az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az 

óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 
 
 

* * * 
 

Óvodai eszközök, egyéb tárgyak használata és bevitele az óvodába: 
 

• Az óvodához szükséges felszereléseket a szülőknek kell biztosítani: (váltócipő, 

évszaknak megfelelő váltóruha, egyéb az óvó nénik által kért felszerelések). 

• Az óvodába az óvodai élethez nem szükséges tárgyak bevitele nem engedélyezett (pl. 

otthoni játékok). 

• Az óvodában alvó gyerekek az alváshoz egy állandó, puha „jóbarátot” behozhatnak, 

„aki” az óvónőkkel megbeszélt helyen (pl. az ágyneműs zsákban) várhatja meg az 

alvásidőt. 
 

* * * 

 

További vegyes rendelkezések: 
 

• Az óvoda éves rendjéről a munkatervben az óvodai év első szülői estjén értesülnek a 

szülők. A nevelés nélküli munkanapokról – amennyiben ilyen lesz – legalább 15 nappal 

a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatja az óvoda. 
• A törvény által meghatározott ledolgozandó munkanapok óvodánkban nevelés nélküli 

munkanapnak minősülnek. 
• A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői – oktatói munka, 

illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem 

szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. 
• Az óvoda egész területén tilos az alkohol- és drogfogyasztás, valamint a dohányzás. 
 
 



* * * 
 

Ünnepeink: 
 

• A gyerekek születésnapja 

• Betakarítás 
• Szent Mihály, sárkányeregetés (belső ünnep) 
• Szent Márton, a fény ünnepe - lámpás ünnep (családi ünnep) 
• Szent Miklós eljövetele (belső ünnep) 
• Advent: Adventi készülődés (családi ünnep) 

• Adventi spiráljárás, az egységes fény ünnepe (családi ünnep) 

• Háromkirályok ünnepe (belső ünnep) 
• Télbúcsúztató (belső ünnep) 

• Húsvéti időszak (belső ünnep) 
• Mennybemenetel, természetközeli kirándulás, óvónők és gyerekek bensőséges 

hangulatú együttléte 
• Pünkösd, természetközeliség, közösségi hangulat (családi ünnep) 
• Nyárünnep, szabadtéri játékok, föld-víz-levegő-tűz (családi ünnep) 

 
 

* * * 

 

Hetirend: 

 

• Hetirendünkben az öt művészeti tevékenység (rajz, formázás-viaszgyurma, gyapjúkép 

készítés, sütés, festés) ritmikusan ismétlődik. 

• Az Euritmia és a műhely tevékenységek Gerhard Opa-val (munkálatok fával) hetente 

egyszer kapnak helyet óvodai életünkben. 

 

 

* * * 
 

Napi ritmus: 

 

• Óvodánk 07:00-tól nyitja kapuit. A délelőttben szabad játékba ágyazott művészeti 

tevékenység, konyhai- háztartási munkálatok, tízórai, reggeli kör, udvari játék mese és 

az ebéd kapnak helyet. 

• A délutáni pihenés 15:00-ig történik, ebben az időpontban érkezhetnek a szülők 

legkorábban a délutánosságban részt vevő gyerekekért. 

• Az uzsonnát szabad játék követi 16:30-ig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁRADÉK 

 
 
 

 

Az Óvodaszék 2019. augusztus 29-i óvodaszéki ülésen egyetértett a házirenddel. 
 

A szülői közösség a 2019. augusztus 29-i szülői esten egyetértő nyilatkozattal elfogadta. 
 

Az óvónői konferencia 2019. szeptember 2-i rendkívüli ülésén elfogadta. 
 

A fenntartó, a Szadai Meseház Kulturális Alapítvány 2019. szeptember 2. kuratóriumi ülésén      

1/2019 (09.02.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
 
Szadai Meseház Kulturális Alapítvány   A Meseház Waldorf Óvoda pedagógusai, 

       képviseletükben 

   

 

 

 

dr. Kollár Melinda     Fledrichné Rozgonyi Krisztina 

 elnök            megbízott óvodavezető 

 

P.H.       P.H. 

 

    

     

 

Óvodaszék képviseletében 

 
 
 
 

 

Hatályos a kihirdetés napjától: 2019. szeptember 2-től 


