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I.
1. Általános információk:
Az óvodaigazgatóság házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre, az óvodai
alkalmazottakra, és a szülőkre. A házirendben foglaltak betartása mindenkire nézve
kötelező.
Kérem, az alábbiakban megfogalmazottakat figyelmesen olvassák végig és a gyermekek
érdekében, törekedjenek a leírtak betartására.
Intézmény neve: Bajai Óvodaigazgatóság
Székhelye: 6500 Baja, Oltványi u. 14.
Telefon száma: 79/325-599
Intézmény vezetője: Kovácsné Győrfi Rita
Az intézmény fenntartója: Baja Város Önkormányzat
Baja Szentháromság tér 1.
Telefon: 79/527-100
Tagóvodák, telephelyek felsorolása:
Óvoda neve: Bajai Óvodaigazgatóság Újvárosi Tagóvodája
Az óvoda székhelye: 6500 Baja, Kodály Zoltán utca 31.
Telefon száma: 79/325-599
06/70/332-1036
E-mail címe: ujvarosiovi.baja@gmail.com
Tagóvoda vezető: Heitzmann Mária
Óvoda neve: Bajai Óvodaigazgatóság Lőkert sori Tagóvodája
Az óvoda székhelye: 6500 Baja, Lőkert sor 78.
Telefonszáma: 79/326-050
E-mail címe: lokertovoda@gmail.com
Tagóvoda vezető: Máczné Kovács Magdolna
Óvoda neve: Bajai Óvodaigazgatóság Damjanich utcai Tagóvodája
Az óvoda székhelye: Baja, Damjanich utca 40.
Telefon: 79/322-043
E-mail címe: damjanichutcaiovoda@gmail.com
Tagóvoda vezető: Bach-Nyiraty Brigitta
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Óvoda neve: Bajai Óvodaigazgatóság Kinizsi utcai Tagóvodája
Az óvoda székhelye: Baja, Kinizsi u. 1/b.
Telefon: 79/321-427
E-mail címe: kinizsiovi@gmail.com
Tagóvoda vezető: Szikinger Etelka
Óvoda neve: Bajai Óvodaigazgatóság Bernhart utcai Tagóvodája
Az óvoda székhelye: 6500 Baja, Bernhart S. utca 94.
Telefonszáma: 79/323-146
E-mail címe: bernhartovi@gmail.com
Tagóvoda vezető: Kovácsné Szabó Edit
Óvoda neve: Bajai Óvodaigazgatóság Templom utcai Tagóvodája
Az óvoda székhelye: Baja, Templom utca 15.
Telefon: 79/325-432
E-mail címe: templom.ovoda@gmail.com
Tagóvoda vezető: Pálné Gugán Emília
Az óvoda neve: Bajai Óvodaigazgatóság Petőfi utcai Tagóvodája
Az óvoda székhelye: 6500 Baja, Petőfi S. utca 4.
Telefonszáma: 79/420-790
E-mail címe: ovodapetofi@gmail.com
Tagóvoda vezető: Bócsa Barnabásné
Óvoda neve: Bajai Óvodaigazgatóság Kiscsávolyi Tagóvodája
Az óvoda székhelye: Baja, Szegedi út 14.
Telefon: 79/326-174
E-mail címe: kiscsavoly.ovoda@gmail.com
Tagóvoda vezető: Marusáné Jarmaczki Ágnes
Fejlesztést segítő szakemberek:
Bajai Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei (gyógytornász, fejlesztőpedagógus, logopédus),
EGYMI gyógypedagógusai
A Házirendben a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény (2011/CXC), és a 20/2012. EMMI
rendelet útmutatásai az irányadóak.
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II.
1. Az óvoda működése:
 A nevelési év szeptember 1 – augusztus 31-ig tart, ezen belül az oktatási időszak
szeptember 1 – június 15-ig, a nyári nyitva tartás időpontját február 15-ig a
szülők tudomására hozzuk.
 A nevelési évben a Köznevelési törvény szerint 5 nevelés nélküli munkanapot
tart az óvoda, melynek időpontját a hirdetőtáblákon jelezzük.
 Nevelésmentes napokon és a nyári takarítási szünet idejéből ügyeletet
biztosítunk igény szerint.
 Óvodánk 6,30 – 17-ig tart nyitva.
 Óvodába felvehető gyermek:
- aki harmadik életévét betöltötte
- aki szobatiszta
- aki egészséges (gyermekorvos igazolásával)
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, más óvodából átvételét bármikor kérheti. Az újonnan
jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető,
több óvoda esetén az óvoda vezetője javaslatot tesz a más épületbe való felvételre.
Beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik óvodai csoportba történő beosztásának
lehetőségeiről.
Szakértői Bizottsági Szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek
csoportba sorolása a vezető kompetenciája, de kikéri az óvónők véleményét is.

2. A gyermekek nevelése, harmonikus személyiség fejlesztése érdekében:
 A csoportok heti és napirendjét a gyermekek életkorának megfelelően
alakítjuk.
 Gondoskodunk a biztonságos, egészséges környezetről.
 Képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő nevelésben, oktatásban
részesítjük őket.
 Személyre szabott pozitív értékeléssel segítjük a gyermek személyiségének
kibontakoztatását
 Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, derűs légkörben segítjük a
gyermekek
sokoldalú
harmonikus
fejlesztését,
személyiségük
kibontakoztatását.
 Sokszínű tevékenységről gondoskodunk, különös tekintettel, a mással nem
helyettesíthető játékra.
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Tiszteletben tartjuk a családi nevelés elsődlegességét, melyben segítő,
kiegészítő szerepet kívánunk vállalni.
Az egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk.
Az óvodapedagógusok lépcsőzetes munkakezdéssel, ill. befejezéssel
dolgoznak.
A nyitva tartás kezdetétől a befejezésig óvodapedagógus foglalkozik a
gyermekkel és felügyel rájuk.

3. Az óvodai élet gyermekekre vonatkozó főbb magatartási szabályai
 A gyermekeket arra neveljük, hogy valamennyi tevékenységük során
vigyázzanak, figyeljenek önmaguk és társaik testi épségére.
 Fokozottan ügyeljenek a kisebbekre, a bármely okból sérült és a szemüveges
társaikra.
 Nem szabad egymást bántaniuk.
 A csoportszobát, játszóhelyet az óvónő tudtával hagyhatják el.
 Ha önmaguk vagy társuk segítségre szorul, szóljanak az óvónőnek, dajkának.
 A különböző tevékenységek eszközeit rendeltetésüknek megfelelően
használják.
 Az udvaron az előre megbeszélt játéktér határát tartsák be.
 A kerítésre, kapura ne másszanak fel. A kaput engedély nélkül ne nyissák ki.
4. A szülőktől az óvodába tartózkodásuk idején kérjük
 Alkalmazkodjanak az óvoda rendjéhez, jelenlétükben se engedjenek meg
gyermeküknek olyan viselkedésformát, amely ellentétes az óvodai
szokásrenddel
 Gyermekükkel való bánásmódjuk a gyermek emberi méltóságát, az óvoda
nyugalmát ne sértse, testi fenyítést, durva beszédmódot ne alkalmazzanak;
 Más
gyermek
magatartásával
kapcsolatos
elégedetlenségüket,
elmarasztalásukat ne nyilvánítsák ki gyermek felé, gondjukkal az óvónőhöz
fordulhatnak;
 Érkezésük, távozásuk után a kaput a biztonsági pánttal zárják be.
 Az óvoda munkájával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az óvónőkkel
vagy az óvodavezetővel egyeztetett időpontban, a velük való személyes
beszélgetés alkalmával mondják el.
 Higiéniai okokból kérjük a csoportszobába ne lépjenek be utcai cipőben.
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5. Kérjük a Kedves Szülőket, vegyék figyelembe:
 A napi étkezések ideje:
- folyamatos reggeli: 7,30 – 9,30 között
- ebéd:
11,30 – 12,30 között
- uzsonna:
15,00 – 15,30 között
 Az óvodai étkeztetésben egészségügyi okok miatt csak óvodai dolgozó vehet
részt.
 Étkezési térítéssel kapcsolatos információkat (kedvezmény igénylését) az
óvodatitkártól kaphatnak.
 Gyermekétkezés normatív kedvezményei:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
- tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek,
- azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére –
függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos,
- akiknek a családjában a három vagy több gyermeket nevelnek,
- akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
- akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130 %-át.
 A térítési díjat havonta meghatározott napokon az óvodában fizethetik be,
melyet a hirdetőtáblákon időben jelzünk.
 A gyermek hiányzását és újbóli óvodába járását a megelőző napon 9 óráig lehet
jelenteni az óvónőknél, vagy az óvodatitkárnál.
 Fizetési kötelezettség és igazolatlan mulasztás esetén a gyermek óvodai
elhelyezése megszüntethető.
 Beteg kisgyermeket a többi gyermek érdekében az óvodában nem
fogadhatunk.
 Betegség esetén, 3 napos hiányzás után orvosi igazolást kérünk. (ÁNTSZ által
előírt szabály)
 Napközben megbetegedő vagy balesetet szenvedő gyermeknél az óvónő
haladéktalanul gondoskodik a megfelelő ellátásról és a szülők értesítéséről.
 Az óvónőnek az óvodában otthonról hozott gyógyszert tilos beadnia (kivéve
tartós betegség).
 Az a gyermek, aki az adott év augusztus 31-ig a 3. életévét betöltötte legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 Az 5 évesnél idősebb gyermek a Köznevelési törvény alapján óvodaköteles,
ezért rendszeresen részt kell vennie óvodai nevelésben.
 Amennyiben a gyermek hiányzik, azt minden esetben kérjük igazolni.

7

Bajai Óvodaigazgatóság
6500 Baja Oltványi u. 14.
Telefon: 79/325 599 Email: bajaiovi@gmail.hu











Tanköteles gyermek, tartós igazolatlan hiányzását a jegyzőnek be kell
jelentenünk (10 nap után).
Amennyiben a hosszabb hiányzást előre tervezik, kérjük az óvodavezetőnek
írásban jelezzék azt.
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem
tarthat igényt.
Óvodába érkezéskor és távozáskor kérjük, hogy minden esetben az óvónőnek
személyesen adják át és tőle személyesen vigyék el gyermeküket.
Amennyiben nem a szülő viszi a gyermeket, ezt előre jelezzék az óvónőnek.
Kisgyermeket csak a szülők írásos kérése alapján engedünk egyedül haza.
Felhívjuk a kedves szülő figyelmét, ha hazamenetelkor átvette gyermekét az
óvónőtől, a továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a szülőt
terheli az épületben és az udvaron is.
Óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgokért felelősséget nem vállalunk.
Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről
hatósági/bírósági határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek
kiadható a gyermek.

6. Az eredményes együttműködés érdekében:
 Biztosítjuk, hogy megismerhessék óvodánk dokumentumait (Helyi Nevelési
Program, SZMSZ, Házirend) melyek az óvodatitkárnál találhatók.
 Rendszeresen tájékoztatjuk Önöket gyermekük fejlődéséről, megfigyeléseink
eredményéről, az óvodában folyó nevelőmunkáról.
 Ennek érdekében szervezünk szülői értekezleteket, fogadóórákat, közös
programokat.
 Támogatjuk és igényeljük a Szülői Szervezet tevékenységét, törekvéseit.
 Igény szerint biztosítjuk, hogy részt vegyenek gyermekeik óvodai
foglalkozásain.
 Egymás emberi méltóságának és jogainak kölcsönös tiszteletben tartására
törekszünk.
 Kérdéseikkel, problémáikkal bátran keressék az óvónőket, vagy kérjék a vezető
segítségét.
 Kérjük, hogy a csoport óvónőivel oly módon folytassanak megbeszéléseket,
hogy az ne vonja el a felnőtt figyelmét a rá bízott gyermekcsoportról.
 Kísérjék figyelemmel a hirdetőtáblák kiírásait.
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III.

Egyéb rendelkezés
Az óvoda teljes területén tilos a dohányzás

IV.
Záró rendelkezések
A közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII.31.)
EMMI r. alapján e házirendet:




az intézményvezető készítette el,
a nevelőtestület fogadta el,
a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet
egyetértési jogot gyakorolt,

Jelen házirend hatálybalépésének ideje a kihirdetést követő munkanap, egyben hatályát veszti
az óvoda előző házirendje.
A szülői munkaközösség tagjai
megfogalmazottakkal egyetértettek.

véleményezési

jogukkal

élve

a

házirendben

A Bajai Óvodaigazgatóság nevelőtestülete a házirend módosítását a szülői munkaközösség
egyetértésének birtokában elfogadta.

Kihirdetve: Baja, 2018.09.01.

..............................................................
intézményvezető

……………………………………...
a szülői munkaközösség képviselője

