
Óvodai Házirend 
 
Az óvoda neve: 

Sajókazai Gézengúz Napköziotthonos Óvoda 

Címe: 3720 Sajókaza Rákóczi Ferenc utca 

21. 

Telefon: 06-48/355-119 

Email cím: 

gezenguz.ovodavezeto@sajokaza.hu 

gezenguz.ovodatitkar@sajokaza.hu 

Óvodavezető neve: Tamás Gyuláné 

Napi nyitva tartás: 7.00-16.00. 

A nevelés nélküli napok száma egy nevelési 

évben 5 nap, melynek időpontját 7 nappal 

esedékesség előtt írásban kihirdetjük. A 

nevelés nélküli napokon kérjük gyermekük 

elhelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek. 

A gyermekek érkezésének és távozásának 

rendje: 

o A gyermeket óvodába érkezéskor a 

szülő minden esetben személyesen 

adja át az óvónőnek, vagy dajkának. 

Csak az így átadott gyermekekért 

tudunk felelősséget vállalni. 

o A szülőkön kívül, csak a szülők által 

megbízott személy viheti el a 

gyermeket az óvodából. A szülő ez 

irányú kérelmét személyesen vagy 

írásban adja le az óvónőnek. 

o Azokon a rendezvényeken, melyeken 

a szülők is hivatalosak köteles a 

gyermeke biztonságáról gondoskodni 

és az óvoda szabályait betartani. 

Az óvodába érkezés legkésőbbi 

időpontja 8.15. Az utána érkező 

gyermeket nem tudjuk fogadni, 

mert zavarja az óvodai csoport 

megszokott rendjét. A későn érkező 

gyermek nem tud részt venni 

folyamatosan és rendszeresen a 

játékban, kezdeményezésben. Így ez 

akadályozza az iskolai életre való 

felkészítést. 

Az óvodai étkezések időpontjai: 

Tízórai: 9.30-10 óra, ebéd: 12.00-

12.30 óra 

o A gyermekek óvodából való 

távolmaradását a szülő köteles az 

előző napon reggel 8.30-ig 

személyesen vagy telefonon 

bejelenteni étkezési nyilvántartásban 

vételük miatt. A mennyiben a szülő 

ennek nem tesz eleget, az étkezési 

térítési díjat a hiányzás napjára is 

fizetni kell. 

Foglalkozásról való távolmaradás: 

o A gyermek rendkívüli távol maradását 

a szülő köteles – maximum 3 nap - 

írásba előre bejelenteni, 

megindokolni.  

o Ha a gyermek folyamatos igazolatlan 

(nem betegség miatti) hiányzása az 5 

napot meghaladja valamint a 20 

napot, az óvodavezető hivatalosan 

megküldi a járási gyámhatóságnak és 

a szülőnek az erről szóló értesítést.  

11 nap igazolatlan hiányzás esetén a 

mailto:gezenguz.ovodavezeto@sajokaza.hu


járási hivatal szabálysértési 

osztályának írásban jelezi, mely pénz 

büntetést von maga után. 

Egészségügyi szabályok:  

o A gyermekek tiszta ruhában, 

gondozottan járjanak óvodába. 

o Az óvodában megbetegedett 

gyermeket a szülőnek haza kell 

vinnie. 

o Az óvodában csak egészséges 

gyermek tartózkodhat! 

o Betegség után csak orvosi igazolással 

jöhet óvodába. 

o Fertőző gyermekbetegség esetén a 

szülő köteles az óvodát értesíteni (pl. 

bárányhimlő, tetű) 

o Nem hozható az óvodába gyermek, ha 

otthon hányt, hasmenése vagy láza 

volt, váladékos a szeme, illetve 

kiütéses. Ha mindez hétvégén történt, 

akkor sem hozható a gyermek csak 

orvosi igazolással. 

Ezek az intézkedések a többi 

gyermek védelme miatt fontosak! 

o Az óvoda személyzete nem 

vállalhatja a gyermekek 

gyógyszeres kezelését! 

Az óvodában étkezni TILOS!  

Óvodába érkezéskor semmiféle ennivalót, 

édességet nem szabad behozni, kivétel, ha a 

gyermeknek születésnapja van, vagy 

kirándulni megyünk. 

Egyéb az intézmény biztonságát garantáló 

szabályok: 

o Az óvoda területén és 5 méteres 

körzetében TILOS a DOHÁNYZÁS 

és TILOS AZ 

ALKOHOLFOGYASZTÁS 

o Az óvoda területére állatot tilos 

behozni. 

o A gyermekek közötti konfliktus 

tisztázása az óvodapedagógus 

feladata, a szülők ne 

önbíráskodjanak! 

Együttműködés a szülőkkel: 

o A szülői értekezlet a szülőknek 

szól, az évi két alkalommal 

szervezett értekezlet időtartama 

alatt a szülő gondoskodjon 

gyermeke elhelyezéséről! 

o Az óvoda iránt érdeklődő szülők a 

nyílt nap alkalmával látogathatják 

a foglakozásokat, játszóházak, 

kirándulások alkalmával részt 

vehetnek óvodai életünkben. 

 

Az intézmény minden dolgozója 

közfeladatot ellátó személy, így büntető 

jogi védelem alatt áll! 

A Házirend betartása az óvoda 

működésére tekintettel és a gyermekek 

biztonsága érdekében mindenkire nézve 

egyaránt kötelező! 

 

 

                  




