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HÁZIREND
1. Az óvoda adatai:
Az óvoda neve, címe:

Clarisseum Református Óvoda
6721 Szeged, Sóhordó. u. 13. , OM azonosító: 029469.
Tel.: 62-420-903, 30-678-24-89.
e-mail : zoltan@reformatus.szeged.hu
honlap: www.reformatus.szeged.hu/clarisseum-reformatus-ovoda
Az óvoda vezetője: Szabó Zoltán György
Fogadóórája: előzetes egyeztetés után
Az óvoda fenntartója: Szeged Kálvin téri Református Egyházközség
6721 Szeged, Kálvin tér 2.
Tel./fax: 62-425-336
Fenntartó vezetője: Juhász András
Fogadó órája: minden kedd 9-13h
Az óvoda gyermekorvosa : Dr. Csilek Éva
Tel.: 20-530-97-30
Az óvoda védőnője
: Virág Anikó
Tel.: 30-510-82-43
Az óvoda logopédusa
: Református EGYMI – Turi Anna logopédus
2. Az óvoda pontos nyitva tartása:
A nevelési év minden évben szeptember 1-től augusztus 31-ig, ebből a pedagógiai
program szerint tervezetten szervezett tevékenységek ideje szeptember 1-től május
31-ig tart.
A nyári felújítási, takarítási szünet július 3. ill. 4. és augusztus 1. ill. 2. hetére
esik. Pontos időpontjának kihirdetéséről minden év február 15-ig gondoskodunk.
Intézményünk évenként tantestületi értekezlet, továbbképzés, vagy csendes nap
miatt maximum 5 nevelés nélküli munkanapot tarthat. Ezek pontos idejét hét
nappal az esemény előtt hirdetjük ki a szülőknek.
Napi nyitva tartás: munkanapokon 6 órától 17 óráig.
A nyitvatartási idő alatt végig óvodapedagógusi felügyelet alatt vannak a gyermekek.
Azokon a napokon, amikor az udvarról történik a hazabocsátás, a szülő,
hozzátartozó csak addig tartózkodhat ott, amíg elkéri a gyermeket az
óvodapedagógustól. Alkoholos befolyásoltság alatt álló szülővel történő
hazabocsátást az óvodapedagógus kötelessége megtagadni.
3. Óvodai felvétel
Az óvoda egyházi fenntartású intézmény lévén nem körzeti óvodaként működik, így a
felvételi körzete Szeged MJV közigazgatási határa. A beiratkozás minden év április
20. és május 20. között történik, melyen feltétlenül a gyermekkel együtt kell a
szülőknek megjelenniük. A felvételhez szükséges dokumentumok: születési
anyakönyvi kivonat, a gyermek lakcímkártyája, az egyik szülő személyi igazolványa,
óvodaérettségi orvosi igazolás. Óvodakötelezett az a gyermek, aki az adott év
augusztus 31-ig a 3. életévét betöltötte (Nkt.8.§ (2)). Az óvodai felvétel tekintetében
elsőbbséget élveznek a vallásukat gyakorló, református szülők gyermekei, valamint a
már az óvodánkba járó gyermekek testvérei.
Mivel az óvoda egyházi intézmény, így a keresztyén nevelés a napirendbe szervesen
illeszkedik, az azon való részvétel nem fakultatív, hanem kötelező.
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4. A gyermekek az óvodában
A gyermekek ruháit, cipőit jellel ellátva a kijelölt öltözőszekrényben kell elhelyezni. A
szülő gyermekét köteles tiszta ruhában, ápoltan beadni az óvodába. Váltóruháról és
váltócipőről – az egészségügyi és kényelmi szempontok figyelembevételével – a
szülő gondoskodik. A tornatermi mozgásos tevékenységhez az óvoda pólót biztosít,
rövidnadrágot, sportcipőt, sportzoknit szintén a szülőnek kell behozni.
Az óvodai étkezést minden gyermeknek joga van kihasználni, annak befizetése a
szülő kötelessége. Az ebédbefizetés napja minden hónap 2-a és 9-e közé esik,
időtartama 7-13 óráig tart. A nevelési év befizetési napjait az első szülői
értekezleten közöljük. Annak tudomásul vételét a szülők aláírásukkal igazolják. A
szülők gyermekeik valósan elfogyasztott adagjai szerint fizetnek utólag. Az étkezési
térítési díjat - az étkezési nyersanyag normát alapul véve - az óvoda és a vállalkozó
megállapodásban rögzíti, melynek mértéke minden esetben az étkezés
előállításának bruttó nyersanyag ára. A mindenkori térítési díjak az óvoda faliújságján
egész évben megtalálhatóak. Az óvodapedagógusoknál a befizetendő összeg előre
otthagyható, az összeggel a dolgozó a szülő felé tételesen elszámol, így
pótbefizetési nap nincs. A befizetés elmulasztása utáni 2. munkanapon
tárgyhónapban a gyermek óvodai étkeztetését nem biztosítja az intézmény. A
gyermeket 11.30-kor el kell vinni az óvodából. Hiányzás esetén az étkezés
lemondható a tárgynapot megelőző napon 9.00 óráig. Az átfutási idő miatt le nem
mondott étkezés max. 2 napig kizárólag 11.00 és 11.30 között ételhordóban
elvihető.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, a tartósan beteg
gyermek vagy a tartósan beteg gyermekkel egy háztartásban élő gyermek, a három
vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermek, a nevelésbe vett gyermek és az
a gyermek, aki olyan családban él, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének
130%-át az óvodai étkezést ingyenesen jogosult igénybe venni. Felsorolt kitételek
teljesüléséről minden gyermek szülője nyilatkozatot köteles tenni, melynek tartalmát
az intézmény nem ellenőrizheti.
Tej-, tojás-, vagy liszt érzékeny, illetve cukorbeteg gyermekek étkezési ellátása
óvodánkban megoldható a következő feltételekkel:
Szakorvosi igazolás a diéta típusáról (ebéd megrendeléséhez)
Az óvodavezető által kiadott tájékoztatás tudomásul vétele az ételek
óvodába történő behozataláról.
A fent leírtakon kívül az óvoda területén a gyermekek egyéni, vagy csoportos
étkeztetése otthonról hozott élelmiszerrel tilos! Az egyes esetekben behozható
élelmiszerek (pl.: születésnapi torta) eredetét a szülőnek igazolnia kell!
Az étkezések időpontja: - 8.00 - 9.00: reggeli
- 11.30 - 12.30: ebéd
- 14.30-15.00: uzsonna
Az étkezéseket ezen időpontokon belül kötelező igénybe venni, mert az óvoda
napirendje kötött.
Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg,
gyógyszert szedő, vagy lábadozó gyermek bevétele az óvodába, gyógyulása
érdekében, és a többi gyermek egészségének megőrzése miatt nem lehetséges.
Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének
megtagadása. A gyermeknek a nap folyamán az óvodapedagógus otthonról
beküldött gyógyszert nem adhat.
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Az óvodában megbetegedő gyermeket az óvodapedagógusok elkülönítik, majd
szüleit értesítik, és nekik kötelességük őt az orvoshoz vinni. Hirtelen fellépő, akkut,
súlyos esetekben az óvoda mentő hívásáról gondoskodik.
Fertőző betegségek (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, stb...) esetén a
szülőknek bejelentési kötelezettségük van, az intézmény pedig jelez az ÁNTSZ felé,
majd, ha szükséges, követi annak utasításait.
Fejtetvesség esetén a gyermek az óvodát csak a kezelés után látogathatja.
Betegség esetén, három napos hiányzás után kizárólag orvosi igazolás
bemutatásával látogathatja a gyermek újra az óvodát. Az igazolásnak tartalmaznia
kell a kór megnevezését és a gyógykezelés időtartamát.
A gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át
az óvodapedagógusnak, mert csak így tud érte teljes felelősséget vállalni. Csak teljes
szülői felelősséggel járhat óvodába a gyermek egyedül. A szülő ezt a szándékát a
rendelkezésre álló nyomtatványon aláírásával igazolja. Hazabocsátáskor, ha
szülőkön kívül más is jön a gyermekért, azt a személyt az óvodapedagógusnak
előzetesen be kell mutatni, különben ő megtagadhatja a gyermek kiadását.
Tisztázatlan családi viszonyban élő szülőknek írásbeli nyilatkozatot kell leadniuk a
hazabocsátást illetően, hogy ki jogosult a gyermek elvitelére. Az ilyen esetekből
adódó konfliktusokat az intézmény jelenti a Gyermekjóléti Szolgálat felé.
Amennyiben a gyermekért az óvoda zárásáig nem jelennek meg, első esetben az
intézmény értesíti a szülőt, és írásban figyelmezteti, ismétlődés esetén a
Rendőrség Gyermekvédelmi Osztályának bevonásával jelez a Gyermekjóléti
Szolgálatnak.
A Köznevelési törvény értelmében a nevelési év kezdő napjától óvodalátogatási
kötelezettsége annak a gyermeknek van, aki az adott év augusztus 31. napjáig
a 3. életévét betölti. Az óvodai nevelésben minimum napi 4 órában köteles részt
venni. Az óvodából való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. Ha az óvodaköteles
gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt napnál többet mulaszt, az óvoda
vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóságot és gyermekjóléti szolgálatot, akik intézkedési tervet készítenek a
mulasztás okának feltárására és megszűntetésére. Ha az óvodaköteles gyermek egy
nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a
gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési
hatóságot. Ha az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben igazolatlanul húsz
napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási
helye szerint illetékes gyámhatóságot, amely szerv intézkedésre jogosult.
A hiányzást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelentette az
óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába (a bejelentés
történhet írásban, személyesen, vagy telefonon); a gyermek beteg volt, és erről a
szülő orvosi igazolást mutat be; a gyermek hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos
indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A szülő gyermeke
távolmaradását – orvosi, vagy hatósági igazolás kivételével - utólag nem igazolhatja.
Az óvodába behozott tárgyakért, játékokért az intézmény felelősséget nem vállal.
Az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges tárgyak, eszközök behozatala
kerülendő.
A szülők gyermekeikről rövid felvilágosítást az óvodapedagógusoktól kaphatnak,
azokban az időpontokban, mikor az óvodai napirendet nem zavarják. Gyermekük
fejlődésének részletes megbeszélésére időt a fogadóóra biztosít. Év elején, illetve
igény esetén félévkor minden csoport szülői értekezletet tart.
Az óvoda minden dolgozójának, valamint az óvodába járó minden gyermeknek és
szüleinek feladatát képezi az óvó-védő előírások szabályainak betartása. A
gyermekekkel az óvodapedagógusok minden nevelési év elején életkoruknak
megfelelően ismertetik a baleseteket megelőző szabályokat, a gyermekek
egészségére és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat és az elvárható
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magatartásformákat. Ezen belül az épület biztonságos használatának szabályait
mindig be kell tartani. Csoportszobákban, folyosón, mosdókban, lépcsőn futni,
bútorokra felmászni, leugrani nem szabad. Az óvoda helyiségeit, tornaszereket,
udvari játékokat csak rendeltetésszerűen, óvodapedagógus felügyeletével
használhatják a gyermekek. Ha bárki baleseti veszélyforrást észlel az intézményben,
azonnal értesíteni köteles az óvoda vezetőjét.
Az előforduló gyermekbalesetek nyilvántartásba kerülnek, azokról jegyzőkönyv
készül, akár három napon belül ill. túl gyógyulnak. Ennek eljárásrendje a
20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 168-169. §-a által szabályozottan történik.
Vagyonvédelmi és a gyermekeket óvó szabályok miatt a bejárati ajtó kóddal
működik, melyet minden szülő kézhez kap. Az óvodába lépéskor a szülők csak az
öltözőben tartózkodhatnak, a mosdókba, a konyhába egészségvédelmi okokból
belépni tilos!
5. Egyéb rendelkezések
Az óvoda területén illetéktelen személy nem tartózkodhat, amennyiben ezt
valamelyik szülő észleli, azonnal jelentenie kell az intézmény dolgozóinak. A leendő
szülők előzetes bejelentkezés alapján léphetnek az intézménybe. Az óvoda területén
ügynöki, reklámtevékenység nem folytatható, kivétel, ha ez az óvoda profiljával,
tevékenységével, működésével kapcsolatos, a gyermekek érdekeit szolgálja, és az
óvodavezető engedélyt adott rá.
Az óvoda területén és közvetlen környezetében dohányozni és szeszes italt
fogyasztani TILOS!
Az óvoda Házirendje a gyermekek érdekeit szolgálja, annak betartása
támogatja az óvodai nevelő munkát, ezért kérjük a kedves szülők
együttműködését! A Házirend nyilvános, ezért megtekinthető az óvoda folyosóján
kifüggesztve, valamint az óvodavezetői irodában és az óvoda honlapján.

Szeged, 2016. augusztus 31 .
Szabó Zoltán György
óvodavezető
Záradék:
A Házirendet elfogadta a nevelőtestület :

Véleményezte a Szülő Szervezet:

________________
nevelőtestület
részéről

__________________
Szülői Szervezet
részéről

A Fenntartó Presbitériumának /2016. sz. határozatával a Házirendet jóváhagyta:
____________
Juhász András
Fenntartó

A Házirend 4 oldalból áll és érvényes a visszavonásig.

