
Óvodai Házirend     3.számú melléklet 

 

Bejárás az óvódába: 

A gyermekek, a szülők és a vendégek az épület két első bejáratát használják, a hátsó 

és a gazdasági bejáratot nem. 

Az óvóda nyitvatartási rendje: 

Reggel 7:30-kor az óvónők nyitják az épületet 

Zárás hétfő szerda csütörtök 17:00-kor a higiéniás szakmunkatárs zárja az épületet, 

kedd Baba-mama foglalkozás után, az azt vezető óvónő 18:30-kor pénteken 16:00-kor 

a gazdasszony vagy a higiéniás szakmunkatárs. 

A gyermekek megérkezése az óvódába 7:45-től 8:30 közötti időben történik. Az 

átöltözés után a szülő átadja a gyermeket az óvónőnek. Hiányzásról és az ebéd 

lemondásáról az óvóda titkárságát lehet értesíteni reggel 8:30-ig. 

Hiányzás: 

Orvos illetve szülők álltal írt írásos igazolást fogadunk el.  

Az óvódai foglalkozások ideje: 

7:45-től 12:30-ig  

szülők, vendégek ez idő alatt az óvóda titkárához fordulhatnak kérdéseikkel. 

A délutáni csoport rendje: 

Hétfő – Csütörtök: 13:00 – 16:00 a délutános óvónő vezetésével. 

Csendes pihenő:  

Minden nap: 13:00 – 15:00 

A gyermekek távozása az óvódából: 

A foglalkozások, az ebéd, illetve a délutáni pihenés után, az óvónő átadja a gyermeket 

a szülőnek vagy meghatalmazottjának. 

Váltócipő: 

A tisztaság és az állagmegóvás miatt a csoportszobába mindig váltócipőben lépünk 

be, a vendégek vendég papucsot kapnak. Kerti cipőben, vagy csizmában csak a 

kertben tartózkodunk. 

Biztonság: 

Az óvóda épületét csak szülői ( megbízotti, gondviselői, rokoni ) kísérettel hagyhatja 

el. 



Az épület helyiségeinek használata: 

A csoport szobákat a rendeltetésének megfelelően óvónői vagy megbízott felnőt 

jelenlétében használjuk. A gazdasági helyiségekben csak az ott dolgozók 

tartózkodhatnak. Az emeleti helységeket gyermekek nem látogathatják. 

Étkezések:  

Tízórai:  10:30 – 11:00  

Ebéd:   12:30 – 13:00 

Uzsonna:  15:00 – 15:30 

Eszközhasználat, állagmegóvás: 

Az óvóda épületét, helyiségeit, berendezését, és felszerelését a legnagyobb 

körültekintéssel védjük, gondozzuk. Az óvóda működésén kívüli rendezvényekért 

(előadások, kézműves estek, egyéb összejövetelek, ... stb.) a rendezvény szervezője 

gondnoksággal felel. A rendezvény után gondoskodik a rendről, a tisztaságról, 

minden esetben egyeztetve a gazdasszonnyal. 

Parkolás: 

Az épület előtti parkolóban csak néhány autó parkolására van lehetőség. Az épülettől 

mindkét irányban 1-2 percre több autót is befogadni képes parkoló található, 

lehetőség szerint ezeket használjuk. Kerékpárokat az arra kialakított helyeken 

tároljuk. 

A nap vége: 

Az óvódai foglalkozások leteltével a szülők gyermekeikkel elhagyják az óvóda 

épületét és területét, szem előtt tartva a délutáni pihenés zavartalanságát. 

Kert: 

A kertben a gyermekek az óvónők kíséretében tartózkodhatnak. Munkadélutánok, 

ünnepek a kertben is tarthatók az óvónőkkel, és a gazdasszonnal egyeztetve. A kert 

eszközeire növényeire vigyázzunk, és óvjuk azok épségét. A kerti szerszámokat a 

gazdasszony tudja használatba adni, ha szükséges. Minden kerttel kapcsolatos ápolási, 

gondozási munkában szükéges egyeztetni a gazdasszonnyal. 

 

 

 

 

 

 

 



Az óvoda délutáni rendje  

 

12.30  -13.00 : Ebéd 

13.00 -13.15 : Fogmosás, mosdó használat 

13.15 -13.30 : Átöltözés pizsamába, elcsendesedés, mese, altatódalolás 

13.30 -15.00 : Pihenés, alvás 

15.00 -15.15 : Ébresztgetés 

15.15 -15.35 : Átöltözés, ágyazás, mosdó használat, fésülgető 

15.35 -16.00 : Terítés az uzsonnához, gyertyagyújtás, uzsonna, a nap közös lezárása 

16. 00 -16.15: A gyerekek hazabocsátása 

16. 15 -től : Napi takarítás, mosogatás, csoportszoba felkészítése a következő napra. 

A délutános óvodáról 

Az óvodai közösségben kapott ingerek feldolgozásához a feltételek elsősorban a 

családi otthonban teremthetők meg, azonban ha ez nem lehetséges, az egyéni 

lehetőségek mérlegelésével az óvoda korlátozott létszámban magára vállalja ezt a 

feladatot. 

A délutáni óvoda fő feladata a gyerekek pihenését, lehetőleg elalvását segítő nyugodt 

környezet megteremtése. Ezért a délelőtt lezárása után a tevékenységek megszokott, 

állandó rendje mind efelé irányul. A fogmosás, a hálóhelyek elrendezése, kuckók 

kialakítása, vetkőzés-öltözés mind nyugalomban követik egymást, vezetve a 

gyermekeket az álmok birodalma felé. Az álomba merülés lehetőségét több féle 

eszközzel segítjük. Az óvónő melegséget árasztó mozdulatokkal, hanghordozással, 

altatódallal, rövid, halk mesével teremti meg az álomszerű hangulatot. Az óvónő 

tisztában van a fáradt, aludni készülő gyermek kiszolgáltatottságával, a helyzet 

intimitásával, így a lehető legnagyobb finomsággal, körültekintéssel, kedvességgel és 

biztos határozottsággal végzi a dolgát. A délután jellege a délelőtt folyamán történt 

események feldolgozását hivatott segíteni, puha, meleg burkot ad, az ébredés után 

nem kíván új élményeket adni a gyermeknek. 

A pihenés alatt az óvónő megnyugtat, álomba simogat, előveszi a varródobozt, 

javítgatja a ruhácskákat, játékokat, kézimunkázik, elkészíti az uzsonnát. A pihenő 

végét csendes dallal jelzi, simogatva, olykor ölbe véve ringat, ébresztget, segít öltözni 

a kisebbeknek. 

 A folyamatos, szeretetteli ébresztgetés, öltözés után a mosdónál a gazdaasszony 

fogadja a gyermekeket, majd ágyazás, közös terítés az uzsonnához, csendes dalolós 

fésülgetés követik egymást. A délutánt a közös gyertyagyújtás, meghitt étkezés, és a 

nap közös befejezése zárja. 

A délutánhoz a szülők biztosítják az ágyneműt (paplan, párna), pamut alapanyagú 

ágyneműhuzatot, gumis lepedőt a matracokra, pamut pizsamát, szükség esetén a 



lepedő alá gumilepedőt, mindegyiken jelölve a gyermek nevét (hímezve, vagy textil 

filccel). Az ágyneműket teljes csomagban a szünetekre adjuk haza mosásra. A 

szünetek után a csomagokat kimosva a hátsó csoportszobához kérjük visszahozni. A 

gyermekek egy alvó játékot, kedvencet hozhatnak magukkal, (plüss, vagy puha játék, 

baba és nem műanyag, vagy egyéb hangot kiadó játék) ami az óvodában maradhat az 

ágyneműjével elcsomagolva.  

Az uzsonnák ritmusát a faliújságon kiírjuk. A gyermekek átadása 16 órától 16.15-ig 

történik, a további gyermek felügyeletet a szülők egymás között oldják meg. 

Kérjük, hogy a várakozó szülők, testvérek csendben, vagy az óvoda udvar elején 

tartózkodjanak, a meghitt közös étkezést, együttlétet zavarja, ha hátul szaladgálnak a 

testvérek. Kérésünk, hogy a gyermekekkel az átadás és átöltözés után hagyják el az 

óvoda épületét, kertjét! 

  

 

Szombathely, 2013. augusztus 05 

 

       Óvónői Kollégium 

 

 


