
 

 

Házirend 

A PILLANGÓ ÓVODA a Rózsakert Baptista Közösség által létrehozott, keresztyén szellemű nevelési 

intézmény belső életének szabályozása 

Címe: 1223 Budapest, Dézsmaház utca 33.      telefonszáma: 06-1721-2871       

email címe:rozsakert@pillangokeresztenyovoda.hu 

Az óvoda nyitva tartása                hétfőtől – péntekig reggel 7,00 h-tól 17,00 h-ig,      

                                                   szombaton az intézmény zárva tart. 

Az óvoda vezetője:  SZOMSZÉD MÁRTA   

telefonszáma:  06-1-721-2871                                   óvoda e-mail címe: rozsakert@pillangokeresztenyovoda.hu 

Napirendünk  

Tev. 

sorsz. 

Időkeret Tevékenységek 

1. 7,00 – 8,15 h Gyülekező, szabadon választott tevékenység, játék 

2. 8,15 -8.30 h Mindennapos testnevelés 

3. 8,30 – 9,00 h Tisztálkodás – Reggeli 

4. 9,00 -10,00 h Konduktív fejlesztés, játékos tevékenységek (kötetlen foglalkozásba 

ágyazott tanulás) 

5. 10,00 – 11,35 h Levegőzés, játék a szabadban 

6. 11,35 – 12,00 h Öltözködés, tisztálkodás, készülődés az ebédhez 

7. 12,00 – 12,30 h Ebéd 

8. 12,30 – 13,00 h Tisztálkodás, készülődés a pihenéshez 

9. 13,00 – 15,00 h Csendespihenő 

10. 15,00 – 15,30 h Uzsonna 

11. 15,30 – 17,00 h Kötetlen – szabad játék a szabadban, vagy a csoportszobában 

 

 

 

 



Belépés és benntartózkodás az intézménybe: 

Óvodába érkezés, gyülekező: Reggel 7,00 h-tól 8,00 h-ig fogadjuk a gyermekeket !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.  A gyermeket az óvodába 
érkezéskor, a külső óvodai ajtónál, óvodai dolgozóknak kell átadni, aki átveszik a gyermek felügyeletét.  

Óvodában tartózkodás korlátai:  A gyermekek testi-lelki és szellemi egészségének megóvása érdekében, 
(magasabb fórum állásfoglalása szerint) minden óvodás gyermek maximum 8 órát tartózkodhat az 
intézményben. 

Óvodából való távozás:  a gyermeket a megszokottól eltérő időben is el lehet vinni, ha az óvodavezetővel, vagy 
helyettesével előzőleg egyeztetett a szülő. A megszokott idő a délutáni pihenő után, 15,00 h-tól egészen a zárásig, 
azaz 17, 00 h-ig. A gyermeket csak a gondviselő, szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott nagykorú 
személy viheti el.  

Az intézménybe való belépés az óvodával jogviszonyban álló személyek számára a nyitva tartás egész ideje alatt 
biztosított. Az óvoda a Jókai Mór utcai főbejárat felől közelíthető meg. 

Az óvodával jogviszonyban nem álló személyek csakis akkor léphetnek be az intézménybe, ha előre egyeztettek 
időpontot, vagy határozott céllal érkeznek, és a vezetőnek, vagy más dolgozónak tudomása van róla.  A belépés 
így  a csengetés, és a megfelelő személyazonosítás után lehetséges. 

Információ az intézmény programjáról:  

A nevelés az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül, és keresztyén világnézeti alapokon nyugszik. 
Számunkra a BIBLIA az erkölcsi normák tekintetében a legfőbb útmutató, ezért nevelő- oktató munkánkat 
keresztyén alapokra helyeztük 

 Ez a következőképpen nyilvánul meg:                                                                                                                                                                                                                                                         
- A napirendünkben a reggelit, ebédet és uzsonnát, imádsággal kezdjük , és zárjuk.                                                                                                                                                                                                                                                 
Naponta imádkozzunk a betegeinkért, aktuális eseményekért, egymásért.   

- Bibliai történetekkel ismerkednek a gyermekek és ehhez kapcsolódnak a tevékenységek, például éneklés, 
mese-vers, irodalmi alkotások, manuális alkotó, díszítő, kreatív vizuális tevékenységek, játék.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- A pedagógusok és óvodai dolgozók személyes meggyőződésükkel, megélt hitükkel nevelnek, természetes 
módon tehetnek bizonyságot erről, akár szóban is.                                                                    

 - A gyermekek értékelésében pozitív megerősítésre törekszünk a helyes magatartási formák megjelenésekor, 
szóban, dicsérettel jutalmazzuk őket, ( olykor – indokolt esetben - apró ajándékkal is.)                                                                                                                                                                                                                                   
- A helytelen, nem kívánatos viselkedést megbeszéljük a gyermekekkel. A kollektív állásfoglalással a keresztény 
csoportnorma elvárásait rögzítjük. 

 

Helyi Óvodai Nevelési Programunk:  PROJEKTSZEMLÉLETŰ 

Évente, a nevelőtestület által kidolgozott komplex projekt tervet készítünk, melynek célja az egységes, nevelési 
irány kijelölése. Kidolgozzuk a hozzá kapcsolódó stratégiai és taktikai elemeket, melyek a kitűzött cél 
megvalósulását maximálisan elősegítik, valószínűsítik.   

Fontos  pillérei:                                                                                                                                                                                            

1.     az ISTENI iránymutatás szerinti rend fenntartása, a Krisztusi szeretet gyakorlása mindenki felé, 
2.     befogadjuk, elfogadjuk, segítjük a természetes élettér megteremtésével a mozgásukban                             
korlátozott, vagy nehézségekkel küzdő gyermekeket.                                                                                                                                                                                                                                      
3.    az engedelmességre nevelés,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.    szeretetteljes- elfogadó- befogadó légkör biztosítása az optimális fejlődés érdekében,                                                                                                                                                                                                                                              
5.    a gyermek (mint egyszeri és megismételhetetlen) személyének tiszteletben tartása, elfogadása  



Az óvoda működését befolyásoló legfőbb dokumentumok      

-   ALAPÍTÓ OKIRAT 

-   SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

-   HÁZIREND 

-   HELYI NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAM       

Ezeket a szülők tanulmányozás céljából elkérhetik! 

Az intézménnyel jogviszonyban álló személyek 

A gyermek, a szülők/más törvényes képviselő, pedagógusok és egyéb alkalmazottak. 

A gyermektől elvárható viselkedés  

1. Tisztelje a felnőtteket és engedelmeskedjen nevelőinek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Vigyázzon az óvoda vagyoni tárgyaira eszközeire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3. Tisztelje és segítse társait, azokat is akik speciális helyzetük miatt mások.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A szülő/törvényes képviselői jogai:           

- Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének megismerése. Beiratkozáskor megkapja 
az óvoda házirendjét. 
- Megismerje az intézmény nevelési programját. 
- Gyermeke fejlődéséről, magatartásáról az óvodapedagógusoktól érdemi tájékoztatást, a neveléshez 
tanácsokat, segítséget kapjon. 

-   Az óvodai élet rendjéről, a tanév feladatairól a szeptemberi és évközi szülői értekezleten tájékoztatást 
kapjon.       

-  Az óvodai szünetek, nevelés nélküli munkanapok várható időpontjáról időben tájékoztatást kapjanak. Ha az 
előre jelzéshez képest mégis változás történik, időben kapjanak tájékoztatást e mailban, illetve a 
hirdetőtábláról                                                                                                                                                                                                                       
Véleményüket elmondhassák, értekezési jogot gyakoroljanak. 

- A szülőkkel az óvodapedagógusok napi szinten az óvodában, (telefonon, emailban, stb...)de fogadó órán 
keresztül is tartják a kapcsolatot.     
                                                                                                                                                                                                      

 A szülő/törvényes képviselő kötelessége  

-      Gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi neveléséről.  
-      Biztosítsa gyermeke számára az óvodai nevelésben való folyamatos részvételt, 
-      Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését. 
-      Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.  
-  Segítse elő gyermekének, az óvodai közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet magatartási 
szabályainak elsajátítását. 
-  Segítse elő az óvoda keresztény etikai elveinek érvényesülését, támogassa azt, úgymint: engedelmesség, 
kölcsönös tisztelet megadása gyermekek és felnőttek felé, illendő beszéd és viselkedés. 
-    Tartsa tiszteletben az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, és megtegye a szükséges 
intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében. 

 
 
 
 
 



Óvodapedagógus feladata   

-      Vigyázni a gyermek testi épségére, segíteni fizikai képességeinek fejlődését, 
-      Figyelemmel kísérni értelmi, érzelmi, akarati, szociális fejlődését, 
-      Hasznos tevékenységekkel segíteni adottságainak felismerésében, képességeinek és készségeinek 
kibontakozásában. 
 

Beiratkozás az óvodába 

-     Tanévenként megnyitott beiratkozási és előjegyzési naplóban, folyamatosan történik.                                                                                                                                                                                                                                                
A jelentkezések elbírálására április hónapban kerül sor.                                                                                 
  Mivel az iskolába menő gyermekek helyére, korlátozott számban vehetünk fel új gyermekeket, elsőbbséget 
élveznek a gyülekezetünkbe járó szülők gyermekei, majd azok a gyermekek, akiknek nagyobb testvére már 
óvodásunk az adott évben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
A felvétel kritériuma az, hogy a gyermek szobatiszta legyen, egészséges, és meg tudja magát értetni társaival és 
a felnőttekkel.                                                                                                                                                                                      
Beiratkozáshoz szükséges  
a GYERMEK: - személyi azonosítószámát és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, születési anyakönyvi 
kivonata, orvosi igazolás, miszerint a gyermek egészséges, közösségbe felvehető.                                                                                                                                             
a SZÜLŐ: - személyét azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. 

 
A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha                                                                                                 

 A szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,  

A gyermek a szülő írásbeli kérésére a vezető óvónőtől engedélyt kapott a távolmaradásra.  

A gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodalátogatási kötelezettségének 
eleget tenni.                                                                                                                                                                                     
A gyermek betegség miatt hiányzott. 

Betegség miatti hiányzás esetén:                                                                                                                                                                                                                                                   

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt.  A betegség 
elmúltával is orvosi írásos engedéllyel – melyen fel van tüntetve a gyermek betegségének időszaka, látogathatja 
újra az óvodát. Az igazolást a gyógyult gyermek közösségbe vitelének első napján kell átadni az őt fogadó 
óvodapedagógusnak!                                                                                                                                                                                                                                         
- Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek 
lakóhelye szerinti illetékes szabálysértési hatóságot és a jegyzőt. 

Az óvodai étkezési térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

 Az óvodai étkezési térítési díj befizetésének módja: készpénz befizetéssel, előre egy hónapra.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A térítési díj befizetésének határideje: A szülők legalább a befizetés előtt 7 nappal tájékoztatást kapnak a 
befizetésről. Az óvodai étkezési térítési díj befizetése minden hónap 10-e utáni csütörtökön, reggel 7,00- 17,00 
h-ig történik, az óvoda irodahelyiségében.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ha valamilyen oknál fogva nem volt módja a szülőnek befizetni, akkor pót-befizetési napot jelölünk ki, a 
következő héten.                                                                                                                                                                                                                                                   
A térítési díj visszafizetése:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Túlfizetés esetén a következő havi esedékes térítési díj befizetés alkalmával az előrelátható összegből levonásra 
kerül, így külön visszatérítés nem történik,                                                                                                                                                                                                                          
A befizetett térítési díj visszafizetésre akkor kerülhet sor, ha az intézményi ellátotti jogviszony megszűnik –  
tankötelessé válás, vagy óvodaváltás miatt, - és a szolgáltatás igénybevételére nem volt módja a gyermeknek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Az érintett szülő a visszafizetésre vonatkozóan írásbeli kérelmet nyújt be, az óvodavezetőjének. A kérelmét a 
visszafizetésre érvényesítheti a jogviszony megszűnését követő 90 napig. Ha a meghatározott 3 hónapos időn 
belül nem nyújt be írásos kérelmet, követelése elévül.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Írásos engedéllyel, átvételi elismervény ellenében történik meg a visszafizetés. 



A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevétele 

A szülő /törvényes képviselő/ gondozó a kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcímek alapján kérheti: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a gyermek 
- tartósan beteg, vagy fogyatékkal él, 
- a családban három, vagy több gyermeket nevelnek, 
- a családban tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 
- nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság, 
- a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér levonásokkal 
csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át. 
A szülők, gondviselők / gondozók, ha igénybe kívánják venni a kedvezményes étkeztetést, nyilatkozatban 
tehetik meg, melyet az intézményvezetőnek kell leadniuk. 

 
 Egyéb, máshol nem szabályozott előírások:                                                                                                                                                                                                                                                               
A gyermek az óvodába egy játékot hozhat be, mely nem minősíthető fegyvernek, vagy azt utánzó eszköznek. Az 
óvoda dolgozói a behozott játékért felelősséget nem vállalnak!                                                                                                                                                                                                                                              
Cukorkát, édességet, rágógumit tilos behozni az óvodába!   

                                                                                                                                                                                                                                             
A gyermek személyi higiénéje fenntartása érdekében, tisztálkodási eszközök vásárlásához (fogkefe, fogkrém, 
folyékony szappan, papírzsebkendő, WC-papír, stb.) a szülők megállapodása szerint anyagi támogatást kérünk, 
erről a szeptemberi szülői értekezleten döntünk közösen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Szükséges felszerelések: tornazsák jellel ellátva, melyben: rövidnadrág, póló, zokni és gumitalpú zárt cipő van 
(mindben jel!) , fésű, váltócipő, váltóruha.           

                                                                                                                                                                                                                                      
A születésnapokat havonta ünnepeljük közösen azoknak a gyermekeknek, akiknek az adott hónapban van a 
születésnapjuk. A szülők megegyezése szerint és szervezésében. Tanúsítvánnyal rendelkező süteménnyel 
kínálhatják meg a csoporttársakat.                                                                                                                                                                                                                                         

Az óvodának saját ágyneműi vannak, mely lepedőből, takaróból, takaróhuzatból és párnából, párnahuzatból áll. 
A szülők egyezsége alapján a mosását támogathatják pénzben, mosószerrel és öblítőszerrel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Gyermekek számára javasolt ruházat: „hazamenős” és játszóruha. Elhelyezésük az öltözőegységek megfelelő 
rekeszében elhelyezett kosarakban lehetséges. Javasolt a kiscsoportosok számára egy váltás fehérnemű, illetve 
játszóruha, melyekbe a szülő előzetesen belerajzolta a gyermek jelét.   

Minden gyermek ruhájába szükséges az óvodai jeleket belerajzolni, mert ezek segítenek beazonosítani a 
saját ruhadarabokat.      

A szülők egymással és óvodapedagógusokkal is tartják a kapcsolatot, ennek lehetőségei: e-mailben, telefonon 
keresztül, messenger alkalmazással.   

   

 

 

 

 

 

 



Óvodai hagyományok, programok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Óvodai ünnepek és ünnepélyek (a helyi program projektje alapján, munkatervi előirányzat), séták, 
kirándulások, könyvtárlátogatás, múzeumlátogatás, barlanglátogatás, Tűzoltóság megtekintése, aktuálisan 
szervezett programok a Klauzál Ház szervezésében.                                                                                                                                                                                                                              
Emellett vannak fakultatív szolgáltatások, úgymint: délutáni fejlesztőtorna, úszás, színházlátogatás, saját 
gyermekprogramok (bábelőadás, színház, vetélkedő, stb.) sportprogramok, közös kreatív délutánok a 
gyermekek és szüleik számára Advent és Húsvét kapcsán. 

 

 

munkatervben szereplő      érintettek köre                  időpontok(hónap) 

Tanévnyitó Istentisztelet  gyer.+szülők+gyülek.  szeptember 

Márton nap    gyerekek                november                          
Adventi kreatív délután   gyerekek+szülők  nov. december                 
Mikulás     gyerekek   decem ber                    
Karácsony    gyer.+szülők+gyülek.  december                    
Jelmezes, beöltözős nap  gyerekek+szülők  január                                
Nőnap     gyerekek   március                             
Húsvéti kreatív délután   gyerekek+szülők  április                                 
Húsvét     gyer.+szülők+gyülek.  április                         
Anyáknapja    gyerekek+anyukák  május                                
Kihívás napja    gyerekek   május                               
Pünkösd    gyerekek   május-június                  
Pizsama-partí    nagycsoportos gyerekek június                               
Pillangó nap + ballagás   gyerekek+szülők  június                                         
Születésnapok    gyerekek   havonta 1 alkalom  
Kirándulások    gyerekek, szülők  őszi és tavaszi  

Tanévzáró Istentisztelet               gyer.+szülők+gyülek.  június    


