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A Házirend jogszabályi háttere
-

-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. §, 25.§, 49. §,
53.§, 58. §, 70. §, 72. §, 83. §, 85. §,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R) 3. §, 5.§, 20.§, 51. §, 82. §, 117. §,
129. § és 2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez,
a gyermekek védelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 37/A §, 148. §.
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. §
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 15. §

Bevezető rendelkezések
A köznevelési törvény 25.§ (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ (1) alapján a
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) az alábbi rendelkezések alapján
alkotta meg házirendjét.
A házirend hatálya
Időbeli hatálya:
A Házirend az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre
szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 169/2013. (09.30.) a fenntartó által jóváhagyott Házirend.
Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.
Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a
Közalkalmazotti Tanács elnök és a Szülői Szervezet
A kihirdetés napja: 2016. február 1.
A Házirend személyi hatálya kiterjed:
 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. 
 Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre. 
 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra,
 akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 
 A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). 
A Házirend területi hatálya kiterjed:
 Az óvoda területére. 
 Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli
 programokra. 
 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. 
A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi
gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. Megvalósításával biztosítja a pedagógiai
programban foglalt célok elérését, betartása kötelező a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az
óvodaközösség és a szülői közösség minden tagja számára.
A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések
A házirendben foglaltaknak megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések megszegésére
vonatkozó eljárások alkalmazásával lehet kikényszeríteni a pedagógusoktól és más alkalmazottaktól.
A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a
jogszabályok megsértése.
Jogorvoslati lehetőség
A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő, jogorvoslattal élhet.
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Az óvoda, döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a szülő eljárást indíthat. Az
eljárás kezdeményezésére lehetőség van azon az alapon is, hogy a meghozott döntés, intézkedés vagy az
intézkedés elmulasztása ellentétes a nevelési-oktatási intézmény házirendjében foglaltakkal.
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Kedves Szülők!
E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára
építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit
vettük figyelembe. Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig,
és a gyermekek valamint az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek a benne foglaltak
betartására! A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az
intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint – a
nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek.
Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére és
fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek
megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő. Óvodánk a gyermek harmadik életévétől az iskolába
lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye.
Nevelési alapelveink között meghatározó: a gyermeki jogok és személyiség tisztelete, elfogadása,
szeretete és megbecsülése, mely a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását jelenti.
Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Köznevelési törvény, az Óvodai nevelés
országos alapprogramja, a Pedagógiai Program a Szervezeti és Működési Szabályzat, szerint folyik, mely
dokumentumok nyilvánosak és az Önök számára elérhetők a www.kadaovi.hu honlapunkon. A
működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a család
sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges.
Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, a
gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a benne
foglaltak érvényesülésében.
Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket!
1. Általános tudnivalók:
1.1. Általános információk
Az óvoda neve:
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda
Az óvoda címe:

1103 Budapest, Kada u. 27-29.

Az óvoda elérhetősége:

tel: 06-1-262-44-09
e-mail: kada.ovoda@gmail.com
web: www.kadaovi.hu

Az óvoda fenntartója:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Óvodavezető:
Szigetiné Mezei Gabriella
Óvodavezető helyettes:
Dollmayer Mária
Maximális gyermeklétszám: 94 fő
Alkalmazotti létszám:
19 fő
Intézményi közösségek:
4 csoport, valamint az óvodába járó valamennyi gyermek
A gyermekek nagyobb közössége:
 az egyes óvodai csoportokban a csoport aktuális tanévi létszámának 25%-a,
 az intézményi szinten a teljes intézményi létszám 25%-a.
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1.2. Az óvoda munkarendje
Nevelési év:
szorgalmi időszak:
nyári időszak:

Minden év szeptember 1-jétől, augusztus 31-ig tart
- szeptember 1-jétől, május 31-ig
- június 1-jétől, augusztus 31-ig

Napi nyitva tartás:

6 - 18 óráig
Ügyelet a kijelölt csoportban:
- reggel: 6 - 7 óráig
- délután: 17 - 18 óráig

Nevelés nélküli munkanap:

Évente 5 nap, amelyről 7 nappal korábban tájékoztatást
adunk, minden csoport faliújságján.

Ügyelet biztosítása:

Azon szülők gyermekei részére, akik nem tudják
megoldani gyermekük elhelyezését:
- intézményünkben összevont csoportban, vagy
- a Kőbányai Csodapók Óvodában

A gyermekek óvodában
tartózkodásának ideje:

A gyermekek naponta 10 óránál hosszabb ideig ne
tartózkodjanak az óvodában!

Nyári szünet:
Az időpontról
február 15-ig értesítjük a szülőket.

- június – július, vagy
- július – augusztus, évenkénti váltásban, 5 hétig.

2. Gyermek az óvodában
2.1. A gyermek jogai






Biztonságos, egészséges környezetben neveljék.
Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák.
Napirendjét életkorának megfelelőn alakítsák ki.
Képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön.
Állapotának, adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban, különleges gondozásban,
rehabilitációs célú ellátásban részesüljön.
 Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes étkezésben részesüljön.
 Az óvodában lehetővé kell tenni, hogy a gyermek az egyházi jogi személy által szervezett fakultatív
hit– és vallásoktatásban vegyen részt. A hit- és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozástól
elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve szervezhető meg. Az óvoda biztosítja a hit- és
vallásoktatáshoz szükséges helyiséget, valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges
feltételeket.
2.2. A gyermek kötelességei
 Tartsa tiszteletben mások emberi méltóságát és jogait.
 Életkorának és fejlettségének megfelelően vegyen részt környezete és az általa használt játékok,
eszközök rendben tartásában.
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 Nem veszélyeztethetik saját és társaik testi épségét. Nem korlátozhatják viselkedésükkel a többiek
fejlődéshez való jogát.
 Az óvodai eszközöket rendeltetésszerűen használják, és azokra vigyáznak.
2.3. Az óvodai felvétel, átvétel rendje
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, időpontját a Fenntartó határozza meg. A
beiratkozás pontos idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről, azt
megelőzően legalább 30 nappal a fenntartó rendelkezései szerint hirdetményt teszünk közzé, valamint az
óvodai hirdetőtáblán, az óvodai honlapon tájékoztatjuk a szülőket.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző, a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.
Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben – szabad férőhely esetén –, akik a
jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik életévüket.
A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleinek, hogy nyílt nap
keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival.
A jelentkezés és az elsődleges ismerkedés alkalmával valamennyi szülő számára biztosítjuk az intézmény
házirendjének megismerését, illetve az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására is lehetőség nyílik
 Az óvoda feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása (az óvoda
felvételi körzete az önkormányzat és az óvoda honlapján található).
 A szülő a gyermek óvodai felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermek fogadása
az óvodai nevelési évben folyamatosan történik (amennyiben az óvoda férőhellyel rendelkezik).
 Az óvodába történő jelentkezés lehetőség szerint a gyermek és szülő / szülei személyes
megjelenésével történik.
 A jelentkezés alkalmával valamennyi szülő számára biztosított az intézmény házirendjének
megismerése, valamint az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása.
 A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik,
illetve ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
 Felvételi kérelem elbírálásáról, határozat formájában értesítjük a szülőt.
Elutasítás esetén a szülő(k) fellebbezést nyújthatnak be az óvoda vezetőjének.
 A beiratkozás lezárását követően szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az óvoda
életrendjéről, valamint a gyermek óvodai csoportba történő beosztásáról.
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 A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári
évben, amelyben a hatodik, legkésőbb abban a naptári évben, amelyben a nyolcadik életévét
betölti, tankötelessé válik. Ha a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betölti, megkezdi a
tankötelezettség teljesítését.
Felmentés az óvodai nevelés alól
 A felmentés a 3, illetve a 4 éves gyermekeket érintheti abban az esetben, ha a szülő, az erre
vonatkozó kérelmét indokolással önkormányzati fenntartású óvoda esetében a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző részére benyújtja döntésre. A jegyző a
döntését a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint kijelölt (körzetes)
óvoda vezetője és a gyermeket gondozó védőnő egyetértésével hozhatja meg. Az egyetértő
vélemények beszerzésének terhe nem a szülőkre hárul.
 A felmentési kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető az óvoda honlapjáról.
Jogorvoslati lehetőség a gyermek felvételének elutasítása esetén
 Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó
indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. A fellebbezést a
jegyzőnek címezve, de az óvoda vezetőjének kell benyújtani.
 Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás nélkül értesíti az
előző óvoda vezetőjét is.
A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok:
 A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát (lakcímkártya) (Rendelet 20. § (3) bekezdés), nem magyar állampolgár
kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a
gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. § (1) – (2) bekezdés).
 lakcímet igazoló hatósági igazolványt a gyermek
TAJ kártyáját
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
 amennyiben rendelkezik szakértői véleménnyel, az igazolás bemutatása a szakellátás biztosítása
érdekében
Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai:
 lakóhely szerint az óvoda működési körzetéhez tartoznak
 a X. kerületben laknak
 a gyermek testvére az adott intézménybe jár, ill. testvére közeli társintézménybe jár (bölcsőde,
iskola)
 a szülő /k munkahelye munkáltatói igazolás alapján a X. kerületben van
Amennyiben a gyermeket a körzetes óvodájába helyhiány miatt nem tudjuk felvenni, az óvodavezető a
fenntartóval egyeztetve koordinálja a gyermek elhelyezését.
Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban?
 Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.
 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely.
 Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába járni, ha
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.
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Az óvodába lépés feltételei
 a gyermek 3. életévét betöltse és szobatiszta legyen
 egészséges legyen, és ezt orvos igazolja
 a gondviselő az étkezési térítési díjat időben befizesse
 amennyiben a gyermek sajátos nevelést igényel, akkor a felvételhez a Szakértői Bizottság
szakvéleménye szükséges
 Felvehető az a 2 és fél éves gyermek, aki a felvételt követően 6 hónapon belül betölti a 3. életévét,
Kőbányán lakik, abban az esetben, ha az óvoda rendelkezik szabad férőhellyel. (ténylegesen a
betöltött 3. életév és a szobatisztaság feltétel)
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha
 ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a gyermek kimaradását a
szülőnek írásban be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik óvodába távozik),
 ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
 ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
2.4. A gyermekek érkezésének, távozásának rendje
 Kérjük, hogy a gyermekek legkésőbb ½ 9-ig érkezzenek be a csoportokba. Az óvodában a
gyermekek reggel 800 és 900 óra között kapnak tízórait. A korán érkező gyermekeket reggelizés
nélkül ne engedjék el otthonról.
 A szülő köteles gyermekét bekísérni az óvodába, és személyesen átadni az óvodapedagógusnak.
Az óvodát csak az átadás pillanatától terheli felelősség.
 A később érkező gyermek úgy kapcsolódjon be a csoport életébe, – a többi gyermek érdekében hogy az adott tevékenységet, foglalkozást se a szülő, se a gyerek ne zavarja meg.
 Az ebéd utáni távozásra 1235 és 1300 között van lehetőség a többség nyugalmának megóvása
érdekében.
 A délutáni távozás kezdő időpontja lehetőleg 1515 óránál előbb ne legyen, előzetes megbeszélés
alapján természetesen lehetséges.
 Az óvodából való távozás kívánatos módja: a gyermekek játékukat tegyék a helyére, majd
köszönjenek el társaiktól, óvónıjüktől. Ne várakoztassák meg szüleiket, ne szaladgáljanak vissza a
csoportba.
Az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a még ott lévő gyermekeket maradéktalanul
elláthassa.
 A gyermekeket az óvodából a szülők, illetve az általuk írásban meghatalmazott 14 éven felüli
személy viheti el.
 Az étkezési idő után érkező gyermekek ellátásáról az óvoda külön nem tud gondoskodni
 A szülők válása esetén mind a két szülő jogosult hozni, illetve elvinni a gyermeket az óvodából.
Vegyék figyelembe, hogy:
 számunkra a bírósági döntés az iránymutató, egyéni kívánságokat nem áll módunkban
teljesíteni,
 az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület.
 Amennyiben valamelyik gyermek szülője 18 óráig nem érkezik meg, az ügyeletes óvónő
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megpróbál kapcsolatba lépni a szülővel. Ha nem sikerül fél órai várakozás után értesíti az
óvoda vezetőjét, majd a gyermeket a Gyermekek Átmeneti Otthonába viszi.
( Bp., X. Salgótarjáni út 47.)
2.5. A távolmaradásra vonatkozó szabályok

 A betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján szíveskedjenek
jelezni az óvoda felé. A betegség utáni első napon, óvodába érkezéskor kérjük az orvosi igazolást
leadni, mert csak így vehető be a gyermek. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség
miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
 Amennyiben nem betegség miatt van távol a gyermek (családi program, egyéb), a csoportos
óvónőnél - legkésőbb a hiányzást megelőző napon - jelezzék írásban az arra kialakított
nyomtatványon a távolmaradás időpontját. A távolmaradást az óvodavezető engedélyezi.
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az óvodai jogviszony fennállásához rendszeres
óvodalátogatás szükséges. Az egy hetet meghaladó hiányzást legalább 3 nappal kérjük átadni a
távolmaradás megkezdése előtt a vezető részére.
 Előzetesen be nem jelentett hiányzás esetén, valamint betegség gyanújával hazaküldött gyermeket
„egészséges, közösségbe mehet” orvosi igazolással tudjuk csak fogadni az óvodában.
Az igazolatlan hiányzás büntetési fokozatai
 Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Öt nap hiányzás esetén
 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési
évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.
 Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, haladéktalanul intézkedési tervet készít,
amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, veszélyeztető
és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával
kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
Tíz nap hiányzás esetén
 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan
mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról
tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
Húsz nap hiányzás esetén
 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan
mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul
értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. [20/2012. EMMI
rendelet 51. § (4)]
Szabálysértési eljárás óvodai hiányzás esetén
Tizenegy nap hiányzás esetén
 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges
mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen - az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai
nevelésben részt vevő gyermek esetén -tizenegy nap
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A pénzbírság legalacsonyabb összege – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – ötezer forint,
legmagasabb összege százötvenezer forint. [2012. évi II. törvény 11. § (1)]
Távolmaradás oka
Betegség

Váratlan
esemény

vagy

Igazolás formája
Orvosi igazolás

hivatalos Hatósági
igazolás/
igazolás írásban

Családi program
1 – 5 munkanap (egyben)

5 munkanapot
hiányzás

szülői

A gyermek óvónőjének előzetes
tájékoztatása
szóban
vagy
írásban,
megjelölve
a
távolmaradás időtartamát.
meghaladó Az óvoda „szülői kérelem”
formanyomtatványának
kitöltése,
az
óvodavezető
engedélyezése

Igazolás határideje
Betegség utáni visszatérés első
napján az óvodába érkezéskor
az óvónőnek kell átadni.
(Orvosi igazolás hiányában a
gyermek nem vehető be az
óvodába, mivel gyógyult,
egészséges állapota jogszerű
igazolással
nem
alátámasztott.)
A hiányzást követő első
napon, óvodába érkezéskor az
óvónőnek kell átadni.
Legkésőbb
a
hiányzást
megelőző napon az óvónőnek
kell szólni, átadni.
Legkésőbb
a
tervezett
távolmaradás
megkezdését
megelőzően 3 nappal kell
benyújtani az óvodavezetőnek.

2.6. A gyermekek értékelésének rendje
 A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni megfigyelések alapján. Ennek
szabályozása az intézmény pedagógiai programjában történik. A szülők tájékoztatása
személyesen, fogadóórák keretében zajlik.
 Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái
szóbeli dicséret négyszemközt
szóbeli dicséret a csoporttársak előtt
szóbeli dicséret a szülő jelenlétében
A szóbeli dicséretek alkalmazásakor igyekszünk konkrétan megfogalmazni az elismerésre méltó
tevékenységet, magatartásformát vagy produktumot.
Óvodai fesztiválokon, sportversenyeken nyert oklevelek kifüggesztése .
 Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái
szóbeli figyelmeztetés határozott tiltás
leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd
megbeszélés
bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás
bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás
a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés
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2.7. A beiskolázás szabályai
 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb
az azt követő évben tankötelessé válik.
 Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az
óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
 A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
 Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő
kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt
megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
2.8.Térítési díjak befizetése, visszafizetése
Térítési díj megállapításának szabályai
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ának 2015.
szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, az óvodában a kedvezményes étkeztetésre való
jogosultság az alábbiak szerint biztosított:
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani
(a továbbiakban ingyenes étkezés):
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek,
 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
(az ingyenes étkezés megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:a 18. éven aluli;
a 25. évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő; vagy
felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló; és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy
súlyosan fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket,
valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal
felnőttet);
 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói-, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át nevelésbe vették.
Az ingyenes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendeletben foglaltak szerint szükséges nyilatkozni.
Az óvoda vezetője a benyújtott iratok alapján megállapítja a térítési díjat, melyről határozat formájában,
írásban értesíti a szülőt. A jogosultság fennállása évente kerül felülvizsgálatra. A szülőnek a
nyilatkozatban történő változásokat 15 napon belül az óvoda vezetőjének be kell jelentenie.
Az óvodai ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy más törvényes
képviselője (továbbiakban a kérelmező) a gyermekétkeztetés iránti kérelmét az óvoda vezetőjénél
nyújthatja be.
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 A normatíva vagy egyedi étkezési kedvezmény igazolását követően lehet az étkezési kedvezményt
biztosítani.
 Az intézmény étkezést csak olyan személy részére rendelhet, aki az étkezési díjat a számlán
szereplő határidőig befizette .
 Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 845 óráig személyesen, esetleg telefonon.
Telefonon történő lemondás esetén előfordulhat tévedés, amiért elnézésüket kérjük.
 A szülő köteles lemondani a térítésmentesen étkező gyermekek ebédjét, hiányzás vagy betegség
esetén.
 A lemondás 24 órás eltolódással léphet életbe. Teljes hét lemondására a tárgyhét előtti pénteken
845óráig van lehetőség. Automatikus lerendelés nincs, csak a szülők által konkrétan megjelölt
napok lemondására van lehetőség.
 Be nem jelentett, le nem mondott hiányzás esetén a szülő a térítési díj jóváírására, visszatérítésére
nem tarthat igényt.
 A végleges lemondást az intézményben írásos nyilatkozatban lehet megtenni.
 A térítési díj befizetése történhet:
 készpénzes befizetéssel: az óvodában minden hónap 12 –éig az előre kijelölt
időpontban
 közvetlen banki utalással: interneten, Internet Bankon keresztül; személyesen
bármely pénzintézetnél indított egyszeri utalási megbízás alapján. Az óvoda
ügyintézője az adott hónap .4. napjáig készíti el a számlákat, és osztja ki az
érintetteknek.
 csoportos beszedési megbízás alapján: a csoportos beszedési megbízásra vonatkozó
nyomtatvány kitöltésével a fizető fél felhatalmazást ad arra, hogy a polgármesteri
hivatal ügyintézője által benyújtott beszedési megbízás alapján a számlavezető
bank a folyószámlát megterhelje a már megállapított térítési díj összegével. Az
óvoda ügyintézője az adott hónap 4. napjáig készíti el a számlákat, és osztja ki az
érintetteknek.
 A gyermekétkeztetési térítési díj összegéből a GYVT alapján biztosított kedvezményeket illetve
ingyenes ellátást (normatív kedvezmények) biztosítani kell. A normatív kedvezmény csak egy
jogcímen vehető igénybe.
 Ingyenes vagy kedvezményes ellátásban kell részesíteni a jogosultakat, ha a gyermekvédelemről
szóló törvény szociálisan rászorultnak minősíti.
 A térítési díj csökkentett összegének megfizetését, illetve az ingyenes étkezés igénybevételét a
kérelem benyújtását követően lehet elrendelni,
 a kedvezmény határozat szerinti időtartamra biztosítható, amennyiben a határozat
keltétől számított legfeljebb 15 napon belül a kedvezményezett a kedvezményre
jogosító határozatot az intézmény vezetőjének bemutatja,
 a fenti határidő túllépése esetén az intézményben való bemutatás napjától
számítható a kedvezményezettség.
 Az előre befizetett étkezési térítési díjat lemondás vagy kedvezményezetté válás estén lehet vissza
kérni, legfeljebb 2 hónapra visszamenőleg.
 Étkezési térítési díj jóváírását hátralék esetén nem lehet visszafizetni.
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2.9. Egészségvédelmi szabályok
 Az óvodában csak egészséges gyerek tartózkodhat.
 Kérjük, hogy az óvodában megbetegedett gyermeket az értesítéstől számított legrövidebb időn
belül vigyék haza. Másnap csak orvosi igazolással jöhet.
 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermeket nem tudunk bevenni.
 Az óvodapedagógusoknak tilos otthonról behozott gyógyszert beadni.
 Betegség után minden esetben orvosi igazolást kérünk!
 Kérjük gyermekének TAJ számát az év elején leadni.
 Fertőző megbetegedés esetén a szülőknek azonnal értesíteniük kell az óvodát, hogy a szükséges
intézkedéseket megtehessük.
 A tetves, gilisztás gyermeket a szülő köteles a megfelelő egészségügyi kezelésben részesíteni az
óvónő felszólítása után.
 Az óvoda egészségügyi vizsgálatokat az óvodások egészségügyi ellátását biztosító évenkénti
vizsgálatok keretében végzi el a gyermekorvos, fogorvos és a védőnő.
 A vizsgálatokon való részvételt – a szülők előzetes hozzájárulását beszerezve - minden gyermek
számára biztosítani kell.
 Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó által kijelölt
orvos és védőnő látja el.
 Az óvoda orvosa (nevét a mindenkori munkaterv tartalmazza) évente vizsgálja a gyerekeket, ha
szükséges szakorvosi rendelőbe irányít.
 A védőnő rendszeresen, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát, tetvességi vizsgálatot
végez, figyelemmel kíséri a védőoltások meglétét.
 Fogorvosi, szemészeti és hallásvizsgálati szűrést évente végez szakember az óvodában.
 Az óvoda alábbi helyiségeibe utcai cipővel belépni tilos:
 csoportszobákba, fürdőszobákba, konyhákba
Az óvodai rendezvények alkalmával az óvodavezető felmentést ad a fenti tilalom alól.
 Az egészségvédelmi szabályok miatt az óvodába otthonról semmiféle élelmiszert, süteményt,
tortát behozni nem lehet. A gyermekek csak a bontatlan, gyári készítményeket, illetve a
közétkeztetést biztosító cég által készített tortákat fogyaszthatják. Megrendelni az
irodában lehet a megjelölt nap előtti héten csütörtökig.
Minden táplálkozással kapcsolatos igény felmerülése esetén az elbírálás az étkezést biztosító cég
feladata.

2.10. Óvó-védő előírások
 Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület kapuját 9 óra és 15 óra között zárva
tartjuk. Csengetéssel lehet jelezni, ha valaki be szeretne jönni az épületbe.
 Az adatokban történt változást kérjük jelezzék azonnal. Feltétlenül legyen megadva élő
telefonszám, hogy szükség esetén értesíteni tudjuk Önöket.
 A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az udvaron délután is csak óvónői felügyelet mellett
tartózkodhatnak a gyermekek. Az udvari szokások, szabályok betartására / betartatására
fokozottan ügyelni kell ekkor is.
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 A balesetveszély elkerülése és az átláthatóság érdekében a játszóterületen csak addig
tartózkodjanak a szülők, amíg elköszönnek.
 Az ékszer - gyűrű, nyaklánc, fülbevaló - veszélyezteti a gyermekek testi épségét, ezért kérjük
azokat otthon hagyni. Tartsák szem előtt a az értékesebb holmik behozatalánál, – ékszer, játék,
bicikli stb. – hogy ezek megrongálódása, eltűnése esetén nincs módunkban anyagi felelősséget
vállalni.
 Kérjük a Szülőket, hogy gyermekek az óvodába semmiféle veszélyes holmit - tűt, gyufát, pengét
stb. - ne hozzanak.
 Az óvoda területére kutyát még szájkosárban sem lehet behozni.
 Az óvoda egész területén tilos a dohányzás.
2.11. Óvodai életrend
 Az Gyermekek Háza Óvoda általános életrendjével összefüggő szokás és szabályrendszer
betartása, illetve betartatása kötelező!
 Gyermeküket mindig tisztán, gondozottan hozzák óvodába. Kérjük, hogy a kislányok ne legyenek
kifestve. (szem, arc, száj, köröm, haj)
 A gyermekek ruházata:
 A gyermek minden ruhadarabját, cipőjét lássák el jellel.
 A váltócipő használata kötelező. Az óvodában zárt cipőt, vagy szandált viseljenek a
gyermekek, papucsot nem hordhatnak, mert balesetveszélyes.
 Fontos a kényelmes, udvari öltözék, ami nem baj, ha bepiszkolódik.
 A testnevelés foglalkozásokra a következő felszerelést:
bármilyen rövidnadrágot és pólót, valamint tornacipőt, torna zoknit kérjük
biztosítani.
 A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása
 A gyermekek puha alvójátékokat, mesekönyvet hozhatnak be. A közösségi nevelés
szabályainak megfelelően a behozott játékokkal más is játszhat. Az ekkor
keletkezett megrongálódást kérjük tudomásul venni.
 Az óvoda épületében a saját tulajdonú „járművek” – roller, kerékpár, szánkó,
gördeszka, babakocsi – tárolására, őrzésére nincs lehetőségünk.
Elveszett, megrongálódott eszközökért nem vállalunk felelősséget!
 Ennivaló, édesség ne legyen a gyermeknél..
Gondoljanak arra, hogy az óvoda területén a gyermekek nassoltatása a többi gyermek előtt nem
etikus. A meglepetéseket, finom falatokat az óvodán kívül adják át.
3. Az óvoda és a szülők
 A szülők jogaik érvényesítésére szülői közösséget hozhatnak létre.
 A szülői közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelőmunka
eredményességét.
 A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhetnek az óvoda
vezetőjétől. ( Nagyobb csoport: amikor a döntés nem névre szólóan, nem egy vagy néhány, de
beazonosítható gyermekekre születik pl. speciális foglalkozáson résztvevők csoportja logopédiai, fejlesztőpedagógia, egy óvodai csoport, azonos életkorú gyermekek - óvónőtől
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függetlenül)
3.1. A szülő jogai





Megismerje a nevelési és minőségirányítási programot, az SZMSZ-t és a házirendet.
Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről tájékoztatást, neveléséhez segítséget, tanácsot kapjon.
Írásbeli javaslatairól visszajelzést kapjon.
Személyesen, vagy képviselői útján részt vegyen a teljes közösséget érintő döntések
meghozatalában.
 A sajátos nevelési igénylő gyermek szakértői vélemény alapján történő óvodai elhelyezése,
integrálása az arra kijelölt intézményben.
3.2 A Szülő kötelessége
 Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
 Biztosítsa 5. életévet betöltött gyermeke óvodai nevelésben való zavartalan részvételét.
 Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet
szabályainak elsajátítását.
 Rendszeres kapcsolatot tartson az óvodapedagógusokkal.
 Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésére



Tiszteletben tartsa az óvoda alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait.

Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni, akkor az óvodának
törvény által előírt kötelessége jelezni: a Gyermekjóléti Szolgálat felé, illetve a jegyző felé.
3.3.Kapcsolattartás együttműködés
 A szülőknek lehetőségük van rá – és igényeljük is – hogy az óvodában folyó nevelőmunka
kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös
gondolkodást, problémáikra megoldást keressenek. (szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt napok,
megbeszélések)
 Kérjük Önöket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se a magán jellegű beszélgetésre az
óvodapedagógust ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és megzavarja a
nevelőmunka folyamatát.
 Az óvónőket az óvoda telefonszámán lehet hívni, lehetőség szerint: 1030 és 12 30 között.
3.4. A dokumentumok nyilvánossága
 Biztosítjuk, hogy a szülők megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az óvoda működését
meghatározó dokumentumokról, mely ismeretek nélkül nem várható el, hogy a szükséges
segítséget megkapjuk.
 Az óvodavezető irodájában hozzáférhető, az óvoda honlapján megtekinthető:
 az óvoda nevelési programja, minőségirányítási programja,
 szervezeti és működési szabályzata, házirendje
 Megtekintésükre folyamatos lehetőséget biztosítunk az óvodavezetői irodában, illetve
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hozzáférhetnek elektronikus úton.
 Az első szülői értekezleten, illetve a beiratkozásnál minden szülő részére átadjuk óvodánk
házirendjét.
4. Gyermekvédelem
 Óvodánkban gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki segíti a csoportos óvónők munkáját,
igyekszik megoldást találni a szülők ilyen irányú problémáira.
 Személyesen a következőkkel fordulhatnak hozzá:
 étkezési díj csökkentésére szolgáló lehetőségek,
 családot segítő intézmények,
 jogszabályok.
 A pedagógusok, a dajkák a vezető útján kötelesek – a gyermekvédelmi törvény alapján - az
illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíteni, ha megítélésük szerint a gyermek súlyos
veszélyhelyzetbe került, vagy kerülhet. Ebben az esetben az egyébként rendelkezésre jogosult
beleegyezése nem szükséges.
5. Egyéb szabályok
5.1. Az óvoda helyiségeinek használata
 Idegen az épületben csak kísérettel közlekedhet.
 A gyermekek az ügyeleti időben és napközben is, csak az arra kijelölt helyiségben
tartózkodhatnak és játszhatnak.
 Az óvoda létesítményeit, helyiségeit csak az intézmény nyitva tartása ideje alatt lehet használni,
munkaidőn kívül csak az óvodavezető engedélyével lehet az óvodában tartózkodni.
 Az intézmény területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles:
 a közösségi tulajdont védeni,
 a berendezéseket, az eszközöket rendeltetésszerűen használni,
 az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni,
 6/2013.az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,
 a tűz- és a balesetvédelmi előírások szerint eljárni,
 a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.

 A szándékosan okozott kárért a szülő anyagi felelősséggel tartozik. Kiskorú gyermekéért is ő felel.
5.2. Adatkezelés, ügyintézés, panaszkezelés
 Az óvónőket és a dajkákat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és a családjával
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről hivatásának ellátása során
szerzett tudomást.
 Hivatalos ügyintézés az irodában történik. Kérjük, hogy bármilyen problémát, sérelmet, javaslatot
a lehető legrövidebb időn belül beszéljenek meg a csoportos óvónővel, majd szükség szerint az
óvodavezetővel. Az írásban beadott panaszokat, javaslatokat az óvodavezető kivizsgálja és 30
napon belül írásban válaszol. Amennyiben a szülő számára a válasz nem kielégítő, úgy az óvoda
fenntartójához fordulhat jogorvoslatért.
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