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Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Kati Oviban! 

 

 

 

 

 

Az elkövetkező három-négy évben gyermekük nevelése során közös lesz örömünk és 

felelősségünk. Nevelőközösségünk úgy gondolja, hogy a család és óvoda kapcsolata csak 

a kölcsönös bizalomra, és tiszteletre épülve lehet igazán jól működő. 

Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jó legyen, szeretnénk figyelmükbe 

ajánlani az óvodánk életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. 

Bízunk benne, hogy házirendünk segít az eligazodásban, a megértésben, és a szülői jogok 

és kötelességek megismerésében. 

A házirendben foglaltak betartása kötelező a gyermekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és 

az óvoda minden dolgozójára egyaránt. 

 

 

 

 

Tisztelettel:  

Kati Ovi dolgozói 

 

 

 

Budapest, 2017. 
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Általános tudnivalók 
 

 

Az óvoda neve:    Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvoda 

Az óvoda címe:    Budapest 1212. Széchenyi u. 92/a 

Telefon: 427 07 25 

E-mail:  katiovi@csepelgszi.hu 

Az óvoda fenntartója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

A tagóvoda vezetője: Kovács-Tóth Katalin - fogadó óráinak időpontja: havonta 1 

 alkalom, ill. igény szerint 

Vezető helyettes:   Tolvaj Judit 

Gyermekvédelmi felelős:   Bessenyei Tímea (5. csoport) 

Logopédus:   Felkai Alíz - fogadó óráinak időpontja: mérések után, ill 

igény szerint 

Pszichológus:    Bodó Katalin - fogadó óráinak időpontja: mérések után, ill. 

  igény szerint 

Óvoda titkár: Kovács Krisztina 

Az óvoda orvosa:   Dr. Póta György 

Az óvoda védőnője:   Vizi Renáta  

A tagóvoda férőhelyeinek 

száma: 

200 fő (csoport szüneteltetés esetén 175 fő) 

Gyermekcsoportok száma: 8 csoport (csoport szüneteltetés esetén 7 csoport) 

 

    

1. Az óvodai felvétel eljárásrendje 
 

 Az óvoda körzetébe az óvoda fenntartója által meghatározott terület, illetve régió tartozik.         

 

- Barcs tér  

- Brassói u. 

- Dabas u. 

- Dunadűlő u. 1, 3, 5, 7  

- Dunadűlő köz 

- Halásztelek u.  

- Határ u. 48-65 

- Szatmári u.-tól kifelé eső rész 

 páros, páratlan oldal  

- Késmárki u. 

- Kikötő u. 

- Lőcsei u. 

 

- Szatmári u. -19.-től és 20.-tól végig 

- Szebeni u.71-től- Kassai u.-tól kifelé eső 

páros, páratlan oldal 

- Széchenyi u. -58-90. illetve végig és  

55-93-ig 

- Szigetbecse u. 

- Szigethalom u. 

- Szigetújfalu u. 

- Vág u. 

- Vereckei u. 

- Zsolnai u. 
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 A szülőknek lehetőségük van arra, hogy betekintsenek a csoportok életébe, hogy 

gyermekükkel együttismerkedjenek az óvodai élettel.  

 A beszoktatási idő alatt Önök gondoskodnak gyermekeikről, segítik beilleszkedésüket.  

 A beiratkozás idejét az óvoda fenntartója határozza meg. 

 Túljelentkezés esetén az elbírálás szempontjainak sorrendje a következő:  

    - körzetben lakó gyermek  

    - HS integrált gyermek 

    - testvér gyermek     

    - gyámhatósági határozat 

 

 

1.1. A gyermek óvodai elhelyezésének változtatása 

 

 A másik óvodából érkező gyermekek felvételére csak akkor kerül sor: 

 

- ha az óvoda körzetében lakik 

- ha HS integrált gyermek 

- más esetben, ha van üres férőhely 

 

 Az óvodából távozó gyermek szüleinek bejelentési kötelezettségük van az tagóvoda-

vezetőfelé: 

                                – a befogadó óvoda nevére, címére vonatkozóan 

                                - HS integrált gyermek esetében a szakértői vélemény másolatára 

 Az óvodából való távozáskor a formanyomtatványt elküldjük a befogadó óvodának. 

 

 

2. A nevelési év rendje 
 

 A nevelési év az Oktatási Minisztérium által meghatározott időben kezdődik, és fejeződik 

be (szeptember 01. - augusztus 31. ). 

 A fenntartó rendelkezése alapján óvodánk a téli időszakban (a két ünnep között), a nyári 

időszakban pedig 5 hétig tart zárva.  

 

 

3.Azóvoda nyitvatartási ideje 
 

 Hétfőtől péntekig: 6
00

-18
00

 óráig tart. 

 A gyermekek fogadása: 6
00

-7
00

 óra között összevont csoportban (nyitós csoport) történik 

óvodapedagógus felügyeletével. 

 A gyermekek saját csoportjukban: 7
00

-17
00

-ig élik tevékeny napjaikat.  

 A délutáni időszakban: 17
 00

-18
00

 óráig összevont csoportban (zárós csoport) várják 

szüleiket, óvodapedagógus felügyeletével. 

 A nyitás és zárás helye az adott nevelési évre állandóra kijelölt csoport, melyről a szülői 

értekezleteken kapnak tájékoztatást. 



Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata   OM azonosító:034753 

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda  E-mail: katiovi@csepelgszi.hu 

Kádár Katalin Tagóvoda  Telefon:06-1/4270725 

1212 Budapest, Széchenyi u.92/a  

 

 

 

 

6 

 Gyermekük egészséges fejlődése, és idegrendszerük nyugalma érdekében kérjük Önöket, 

hogy  gyermekük, lehetőleg napi 10 óránál többet  ne töltsön az  óvodában.  

 A Nevelés nélküli munkanap idejéről legalább 2 héttel előbb tájékoztatást adunk.  

 Az Önök írásbeli kérelmére ügyeletet biztosítunk, a munkanap tartalmától függően, 

óvodánkban, illetve a kijelölt óvodában. 

 

 

3.1. Az óvoda napirendje 

 

 Óvodánkban a tevékenységek zavartalan egymásra épülését a játékos tanulási folyamatok 

időtartamát rugalmasan kialakított napirend segíti. 

 A napirend elkészítésekor, mindig figyelembe vesszük a gyermekcsoportok egyéni és 

életkori sajátosságait. A szabadban tartózkodásra elegendő időt biztosítunk.  

 Arra törekszünk, hogy a napirendnek természetes ritmusa legyen a gyermekek által 

bármikor választható folyamatos játékkal. 

 A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin tagóvodája nyitva tartásán belül a 

napirendet, a nevelési időt úgy szabályozza, hogy fakultatív programok szervezésére 

legkorábban 15.30-tól kerülhet sor. 

 

 

Napirend 

 

    6’00 –   7’00 - gyülekezés, játék a nyitós csoportban 

    7’00 – 10’00 - saját csoportban játék, folyamatos REGGELI, 

- kezdeményezések: - A külső világ tevékeny megismerése, 

                                  Matematika, 

                                  Mese, vers 

                                  Rajz, mintázás, kézimunka 

10’00 – 11’30 – készülődés az udvarra, JÁTÉK AZ UDVARON, séták, énekes játékok, 

ügyességi tevékenységek szervezése 

  11’30 – 12’30 – öltözködés, mosdóhasználat, EBÉD, készülődés a lefekvéshez 

  12’30 – 14’30 – PIHENÉS 

  14’30 -  17’00 – készülődés az uzsonnához, UZSONNA,  

                                        játék, ábrázolások, művészeti tevékenységek, egyéni fejlesztések 

15’30 -                FAKULTATÍV PROGRAMOK 

  17’00 -  18’00 – játék a zárós csoportban 

 

 

4. Védő-óvó előírások 
 

4.1. Gyermekek átadása 

 

 Gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába, és a csoportban levő 

óvodapedagógusnak adják át. Győződjenek meg arról, hogy gyermekük felügyelete 

rendben van. 



Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata   OM azonosító:034753 

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda  E-mail: katiovi@csepelgszi.hu 

Kádár Katalin Tagóvoda  Telefon:06-1/4270725 

1212 Budapest, Széchenyi u.92/a  

 

 

 

 

7 

 Kérjük Önöket, hogy óvodába érkezéskor, ill. távozáskor csak a gyermekeikre 

vonatkozó, feltétlenül szükséges információt beszéljék meg az óvodapedagógussal, 

bővebb információt fogadó óra keretében kaphatnak. 

 Az óvodából való távozáskor a gyermeket az óvodapedagógus a szülőnek, vagy 

meghatalmazottjának adja át. 

 Óvják a gyermekek biztonságát, figyeljenek arra, hogy az ajtón felügyelet nélkül 

gyermek ne távozhasson. 

 Óvodába érkezés és távozás során győződjenek meg arról, hogy az ajtót mindig bezárták 

maguk után. 

 A gyermeket a törvényes képviselőjének, illetve a törvényes képviselő által írásban 

meghatalmazott személynek adhatjuk át.  

 18 év alatti kiskorú személy (csak rendkívüli esetben egyéni elbírálás alapján), akkor 

viheti el testvérét, ha a szülő ezt írásban, teljes felelőssége mellett kéri.  

 A meghatalmazást, minden nevelési évben, a telefonos asztalon lévő „gyermekek 

elvitelére” vonatkozó füzetbe, gyermekeik csoportszámát is megjelölve, a szülők írják be.   

 

 

4.2. Egészségmegőrzés 

 

Beteg gyermek 

 

 Gyógyszert az óvodában csak kivételes esetben adunk be (szinten tartó gyógyszer/ 

asztma, epilepszia/, lázgörcs esetén egyéni lázcsillapító). 

 Az egészséges környezet megóvása érdekében tartsák be az Egyesített óvodák általános 

Házirend 10. oldalán 4.3. pontban megfogalmazottakat. 

 

 

4.3. Az egészséges környezet megóvása 

 

A gyermekek öltözéke 

 

 A gyermekek az óvodában való tartózkodásuk idején váltóruhát és váltó cipőt viselnek. 

 Kérjük Önöket, hogy pótruházatról is gondoskodjanak. 

  Az önálló öltözködést Önök úgy segíthetik, hogy ezek a ruhák a gyermekek által is jól 

kezelhetőek.  

 A baleset megelőzés érdekében papucs, klumpa, mamusz, magas sarkú cipő viselése 

nem elfogadható. 

 Az egészségmegőrzést segítve kérjük Önöket, hogy a csoportszobába váltócipőben, vagy 

az utcai cipő levétele után lépjenek be. 

 A gyermekek ruházatával, azok elhelyezésével kapcsolatos tudnivalókat az első szülői 

értekezleten az óvodapedagógusok megbeszélik Önökkel. 

 Mozgásfoglalkozásokra az esetleges balesetek elkerülése végett tornacipőt, edzőcipőt 

biztosítsanak. 

 

Egészség, tisztaság megőrzése 
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 Nevelőközösségünk kiemelt figyelmet fordít a gyermekek egészséghez, biztonsághoz 

való jogai alapján a következő feladatokra: 

  - egészséges táplálkozás 

  - mindennapos testnevelés, testmozgás 

  - testi, lelki egészség megőrzése 

 - baleset megelőzés 

 - személyi higiéniás feltételek megteremtése 

 A gyermekek egészsége érdekében kérjük Önöket, hogy az öltözőszekrényben csak a 

gyermekek ruházatát helyezzék el. 

 Ételt, italt a szekrényben nem lehet tárolni, a gyermekek a folyosón ne étkezzenek. 

 A kiadott uzsonnát kérjük, vigyék haza magukkal. 

 A gyermekek személyes tárgyainak (cumi, alvóka) tisztításáról, fertőtlenítéséről, 

folyamatos tisztán tartásáról Önöknek kell gondoskodni. 

 A dohányzás az óvoda egész területén TILOS! 

 

 

Behozható tárgyak 

 

 Az otthonról hozott tárgyakért (szánkó, bicikli, esernyő, játékok, ékszerek) az óvoda nem 

tud felelősséget vállalni.  

 Ha a gyermek szánkóval, biciklivel érkezik, azt az udvari kapun keresztül tehetik meg. 

ezeket az arra kijelölt helyeken tárolhatják. 

 A csoportokba behozható játékokat az óvodapedagógusok az első szülői értekezleten, a 

szülőkkel együtt határozzák meg.  

  

Baleset megelőzés, tennivaló baleset esetén 

 

 A gyermekek átvételétől a gyermekek óvodából való távozásáig a gyermekek testi, lelki 

épségének megőrzéséért az óvoda dolgozói felelősséggel tartoznak.  

 Ha gyermekeiket átadtuk Önöknek, vagy a hozzátartozónak, akkor a gyermek 

magatartásáért, viselkedéséért, testi épségéért, egészségéért már Önök a felelősek. 

 A gyermekek az óvodai tevékenységek során megismerkednek a veszélyforrásokkal és a 

megelőzés lehetőségeivel. 

 Az óvodapedagógusnak törekednie kell az esetleges baleseti források megelőzésére, a 

veszélyek kiküszöbölésére, és jeleznie köteles az óvoda mindenkori balesetvédelmi 

felelősének. 

 Kérjük, ha Önök ilyen esetet észlelnek, jelezzék az óvodapedagógusnak, vagy a 

tagóvoda-vezetőnek. 

 Az óvodába hozott tárgyaikat a gyermekek, saját szekrényükben tarthatják, a tárgyak 

meglétéért az óvoda felelősséget nem tud vállalni. Pénzérmét, gyógyszert gyermekeknek 

TILOS behozni az óvodába. 

 A gyermekek által viselt ékszer baleset forrása lehet, ezért nem ajánljuk. Az ékszerek 

meglétéért, épségéért anyagi felelősséget nem vállalhatunk. 

 Nevelési időtartam alatt, ha a gyermeket baleset éri, az óvodapedagógus minden esetben 

tájékoztatja Önöket, az óvoda balesetvédelmi felelősét, és a tagóvoda-vezetőt.  

 A balesetvédelmi felelős írásban rögzíti a baleset időpontját, és eseményét. 
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 Ha a kezelés szakorvosi ellátást igényel, az óvoda a szülővel egyeztetve biztosítja, hogy a 

gyermek a megfelelő szakorvosi kezelést megkapja. 

 Az óvoda folyosóján a baleset elkerülése érdekében TILOS a szaladgálás, rollerezés, 

görkorcsolyázás, biciklizés.  

 Tűz és bombariadó esetén a keletkezés helyétől függően a dolgozók a Tűzriadó terv 

szerint járnak el. 

 A tagóvoda vezetője, vagy az arra kijelölt személy értesíti a Tűzoltóságot, vagy a 

Rendőrséget és utasítást ad az óvoda kiürítésére. 

 

 

4.4. Együttműködés a szülőkkel 

 

A tájékoztatás formái, módja 

 

 Gyermekeikről tájékoztatást fogadó óra keretében, illetve szülői értekezleten kaphatnak.  

 Szülői értekezletet nevelési évenként kétszer tartunk, de a csoport szülői közössége 

indokolt esetben kérhet rendkívüli szülői értekezletet. Ez irányú kéréssel az tagóvoda- 

vezetőhöz lehet fordulni.  

 A szülők számára összehívható a szülői értekezlet: 

 - az óvodapedagógusok javaslatára, 

 - a szülők kérésére, 

 - az óvodavezető javaslatára. 

 A szülői értekezlet témája a mindenkori csoportot, a gyermekeket érintő nevelési, 

tanulási, szervezési, együttműködési feladatok megoldása.  

Módszereiben, megoldási módjaiban az óvodapedagógusok és a szülők döntenek.  

 Az értekezlet időpontja, helyi szervezése a csoport gyermekeinek zavarása nélkül 

történhet. 

 A gyermekekről véleményt, tájékoztatást, csak az óvodapedagógusok, a pszichológus és 

a logopédus adhatnak. 

 A fogadó óra időpontját az óvodapedagógussal egyeztethetik. 

 A gyermekek adatait az óvoda nyilvántartja, az adatokkal szemben titoktartási 

kötelezettsége van.  

 Megkeresésre kiadhatja a fenntartónak, a bíróságnak, a rendőrségnek. 

 

Gyermekvédelem 

 

 Óvodánkban a minden gyermekre kiterjedő gyermekvédelemre törekszünk. 

 Az tagóvoda-vezető mellett, gyermekvédelmi felelős gondoskodik a gyermeki jogok 

tiszteletben tartásáról, a rászoruló gyermekek védelméről. 

 A mindenkori gyermekvédelmi felelős gyermekcsoportban dolgozik, ezért előzetes 

egyeztetés után tud segítséget nyújtani.  

 A családok segítése mellett, közvetlen kapcsolatot tartunk fenn a kerület Csepeli 

Szociális Szolgálat – Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal, ha szükséges, a segítő 

szervekkel más kerületben is felvesszük a kapcsolatot.  
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5. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 
 

 Az óvodából való távolmaradást a szülőnek írásban kell kérni.  

 Önök a gyermek távolmaradását a csoportokban található nyomtatványban kérhetik, 

ill. igazolhatják a napok számának, idejének, valamint a távolmaradás okának 

megjelölésével és aláírásukkal igazolva. 

 Ha 10 napnál hosszabb időre kérik a távolmaradást, akkor kérelmüket a tagóvoda-

vezetőnek kell benyújtani.  

 A tag óvodavezető a gyermekek jogait, érdekeit szem előtt tartva engedélyezheti a 

távolmaradást.  

Engedélyezhető, a távolmaradás ha: 

   - nem hátráltatja a gyermek fejlődését,  

   - iskolaérettségének elérését,  

   - közösségbe való beilleszkedését. 

 Az engedélyezés módja: a tagóvoda-vezető az elbírálás szempontjait figyelembe véve, 

írásban engedélyezi. 

 lásd. Egyesített óvodák általános Házirend 12. old. 

 

6. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek 

 

6.1. Az étkezés befizetése 

 Az ebédbefizetések pontos dátumáról, időtartamáról Önöket az intézményben, jól látható 

helyen tájékoztatjuk (bejárat, csoportszobák faliújságján).  

 Ebédpénzt csak az előre meghatározott napokon fogadhat el az óvoda! 

 

6.1. Az étkezés lemondása és visszatérítése 

 

 Pótbefizetéssel, 2 héttel az igényelt időszak előtt élhetnek. 

 Hiányzás esetén a következő napi étkezés, minden reggel, 12.30 óráig még lemondható.  

 Lemondási kötelezettség az ingyenességre jogosult szülőkre is 

vonatkozik.!!! 
 A lemondást, Önöknek írásban a kell megtenniük, az iroda előtti telefonos asztalon 

elhelyezett „lemondó füzetben”. 

 Ebéd lemondási szándékukat telefonon is jelezhetik, az óvodavezetőnél, és az óvoda 

titkárnál. 

 A telefonon való bejelentés után kérjük, jöjjenek be, és ellenőrizzék a beírás helyességét. 
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 A csoportos óvodapedagógusokat, dadusokat ne kérjék meg, mert munkakörükből 

adódóan ezt a kérést nem tudják teljesíteni.  

 A lemondott étkezés díját, a tárgyhónapot követő első befizetéskor számítjuk be az 

étkezés díjába. 

 Pénz visszafizetése a következő esetekben lehetséges: 

  - kerületen kívüli óvodába távozás esetén 

  - iskolába megy a gyermek. 

  - a befizetés után kapott kedvezmény díja és a tényleges befizetés közötti   

különbözet visszafizetése. 

 

 

6.3. Étkezési támogatások 

 

 lásd. az Egyesített óvodák általános Házirend 13. old. 

 A nyomtatvány a gazdasági irodában igényelhető, és kitöltése után minden nevelési év 

szeptember 15.-ig lehet benyújtani.  

 

6.4. Egyéb fizetési kötelezettség 

 

 Óvodánkban a külön foglalkozásokat csendes pihenő után, a délutáni időben 

szervezzük. 

 A külön foglalkozásokat csak képzett, pedagógiailag jól felkészült, az óvodás 

korosztályt ismerő ember vezetheti.  

 Tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről, a felmerülő kérdésekről a foglalkozást 

vezető személytől lehet kapni. 

 A szolgáltatások havi díját az óvodatitkárnál lehet befizetni az ebédbefizetéssel 

párhuzamosan.  

 

6.5. Rendkívüli esemény az óvodában 

 

 Óvodánkban a Tűzriadó jele – 3 hosszú sípszó. 

 Tűzvédelmi gyakorlatot az előírásoknak megfelelően minden évben tartunk. 

 Ha a gyakorlat idején az intézményben tartózkodnak, a „Tűzriadó szabályai”   

Önökre is vonatkoznak. 

 A tartózkodási helyükhöz legközelebb eső csoporton, vagy az óvoda főbejáratán  

keresztül, a lehető legrövidebb időn belül hagyják el az óvoda épületét! 

 

 

7. Beiskolázás és az óvodai elhelyezés megszűnése 

 Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban: 

- igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 

- dönt a hatodik életévet augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésében  

való további részvételéről 

- szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez  

szükséges fejlettségének megállapítása céljából, annak eldöntésére, hogy az  
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augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további  

óvodai nevelésben 

 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából a szülő is 

kezdeményezheti a szakértői bizottság vizsgálatát. 

 Az iskolába menő gyermekek szakvéleményét március 31.-ig a tagóvoda-  vezető adja át 

a szülőknek. 

 Az óvodai elhelyezés megszűnik ha:  

  - a gyermek iskolás lesz 

  - elköltözik, és a szülő másik óvodába kívánja íratni gyermekét 

  - annak az évnek a végén, amikor a 8. életévét betölti 

  - írásban kéri a szülő, hogy másik óvodába szeretné vinni gyermekét 

  - ha a gyermek az óvodából 10-nél több napot van igazolatlanul távol, és az  

  óvoda, a szülőt legalább 2 alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan  

  mulasztás következményeire. 

  

 

8.   Az óvoda hagyományai 

  

 Óvodánkban a nevelés egészét a magyar kultúrára épülő hagyományrendszer egész évre 

kiterjedő programja fogja keretbe. 

 A népi hagyományok alapján az óvodai hagyományokat folyamatosan teremtjük. 

 Az óvoda éves programja az óvoda hagyományos szokásainak előkészítéséből, és az 

előkészített ünnepből, ezen kettő, ritmikus váltakozásából épül fel.  

 A közös alkalmakat a nevelőtestület évente határozza meg. Az évkör csomópontjain 

kívül meglévő hagyományokat a csoportok más- más tartalommal, tevékenységgel töltik 

meg. 

 Az óvodai programokon kívül szervezett alkalmak esetén Önök döntik el, hogy 

gyermekük milyen tevékenységben vegyen részt, (pl. kirándulások, 

múzeumlátogatások…). melyet írásban engedélyeznek. 

 Hagyományos ünnepeink: 

- Ünnepeinken, ünnepi készülődéseinkre szívesen látjuk Önöket, ezáltal bepillantást  

nyerhetnek gyermekük óvodai életébe és ezen alkalmakkor közösen  

tevékenykedhetnek gyermekeikkel.  

   - Ha ezeken az ünnepeken Önök részt kívánnak venni, kérjük előzetesen jelezzék, és  

egyeztessék az óvodapedagógussal. 

 Kirándulások: 

- A kirándulások előtt Önök írásban nyilatkozhatnak, hogy gyermekük részt  

vehet-e az adott kiránduláson, vagy nem.  

- Ha úgy döntenek, hogy  gyermekük nem vesz részt a kiránduláson, az óvoda a 

gyermeknek egy  másik csoportban biztosít helyet. 

         - Ha egy szülő részt vesz a kiránduláson, a csoportban kísérői feladatot lát el.  

 Születésnapok, névnapok: 

                   - Óvodánkban hagyomány, hogy a gyermekek születés és névnapját  

megünnepeljük a csoportokban.  

        - Kérjük, hogy a Házirend és az ÁNTSZ előírásainak figyelembe vételével, csak 
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előre csomagolt, száraz élelmiszert hozzanak, mert az óvodapedagógusok csak  

ezeket az élelmiszereket fogadhatják el. 

A cukrászsütemények hűtési lánc megszakad a szállítással, így a gyermekek 

biztonsága érdekében tortát nem  fogadunk el. Megértésüket előre is köszönjük. 

lásd. Egyesített óvodák általános Házirend 11. old. 
 

 

9.  Fakultatív hit-és vallásoktatás 

 lásd. Egyesített óvodák általános Házirend 15. old. 

 Ezeket az alkalmakat a délutáni időszakban szervezzük meg, hogy a gyermekek óvodai 

életét ne zavarja. 

 

 

10.  A házirend nyilvánossága 

 A házirend egy példányát az óvoda irodai folyosóján bármikor megtekinthetik  

 A házirenddel kapcsolatos kérdéseikkel, kéréseikkel a tagóvoda-vezetőhöz és 

helyetteséhez fordulhatnak. 
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