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HÁZIREND 
 
 

Intézmény neve:  Hétszínvirág Óvoda 
Óvodavezető:   Havas Orsolya 
Címe:   1041 Budapest, Szigeti József u. 2-4. 
Telefonszáma:   379 3446 
 
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 7:30-tól 17:30-ig 
 
Nyári szünet: augusztus első két hete 
Téli szünet: 
 
1. A gyermek igénybe veheti az óvodát amikor: 

 
-  teljesen egészséges 
-  a szülő a nevelési díjat befizette. 
 

2. A gyermek ruházata az óvodában: 
 
-  jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság, 
-  szükséges az átöltözéshez tartalék ruha 
-  legyen a gyermekeknek tornafelszerelése, váltócipője, udvari öltözéke, 
-  a gyermekek ne hozzanak be gyűrűt, ékszert, mert ezek viselése különösen 
   veszélyes beleseti forrás, valamint ezek elvesztéséért nem vállalunk felelősséget. 
 

3. A gyermekek étkezése az óvodában 
 
A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, 
mely élelmiszerekből az ételmintát köteles az óvoda 48 órán át megőrizni. 
 

4. A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 
 
Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, gyógyszert szedő még 
lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi gyermek egészségének megőrzése 
érdekében nem lehetséges. 
A nevelési év alatt a háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ 
előírása szerint kötelező! 
Fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek. 
 

5. Napirend 
 
07:30 - 08:30 Gyülekező, játék 
08:30 -  Reggeli 
09:30 - 12:00 Programok, foglalkozások, levegőzés, játék 
12:00 - 13:00 Ebéd 
13:00 - 15:00 Csendespihenő 
15:30 -  Uzsonna 
16:00 - 17:30 Játék 
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6. Szülők az óvodában 
 
Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 
szeresség és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, 
de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, 
erőszakossággal oldják meg. 
Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket 
erősítsék gyermekeikben. 
 
Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint 
neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. 
Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, 
illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. 
 
A gyermekükkel kapcsolatban információt csak a saját óvónőtől vagy az 
óvodavezetőtől kérjenek. 
 
 

7. Egyéb szabályok 
 
- az óvodai nevelési díj befizetése minden hónap 5-éig esedékes 
- a dohányzás az óvoda egész területén tilos! 

 
 
A házirend 2006. szeptember 1-jén lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 
 
 
 
 
Havas Orsolya sk. 
óvodavezető 
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