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A Házirend jogszabályi háttere 

− A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 

− 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

− 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról. 

Bevezető rendelkezések 

A köznevelési törvény 25.§ (2) bekezdés, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ 

(1) alapján a Piricsei Mesevár Óvoda – (melynek székhelye: 4375 Piricse, Arany J. u. 4.) 

alkotta meg házirendjét. 

A házirend hatálya 

Időbeli hatálya: 

A házirend az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba, a kihirdetés napján és 

határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Intézmény előző Házirendje. 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályi változásoknak megfelelően. 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a Szülői 

szervezet. 

Személyi hatálya: 

A házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi óvodás kisgyermekére és szüleikre, 

továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára. 

− 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). 

Területi hatálya: 

− Az óvoda területére. 

− Az óvoda által szervezett – a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - 

óvodán kívüli programokra. 



A Piricsei Mesevár Óvoda Házirendje   3 
 

Tartalomjegyzék 
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL ........................................................................... 5 

2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE ............................ 5 

3. AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSA ............................................................................................. 8 

4. NYILT NAP ÉS NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP ...................................................................... 9 

5. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE ....................................... 10 

6. AZ ÓVODAI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE ................................................................................ 13 

7. A GYERMEK ÉRKEZÉSE ÉS TÁVOZÁSA ................................................................................... 14 

8. A TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSA .............................................................................................. 15 

9. GYERMEKEK NEVELÉSE AZ ÓVODÁBAN ............................................................................... 17 

10. A GYERMEKEK ÁLTAL AZ ÓVODÁBA BEVIHETŐ TÁRGYAK .......................................... 18 

11. A GYERMEKEK FEJLETTSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE ................................................................ 19 

12. A GYERMEKEKRE VONATKOZÓ VÉDŐ – ÓVÓ INTÉZKEDÉSEK ...................................... 20 

13. SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN ............................................................................................................ 24 

14. SZÜLŐK (GONDVISELŐK) JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI. ........................................................ 25 

15. FOGADÓ ÓRÁK RENDJE ............................................................................................................. 26 

16. HELYISÉGEK, BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI RENDJE ...................................................... 27 

17. A GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK ............................... 28 

18. A GYERMEKEK FELSZERELÉSEI ÉS ESZKÖZEI .................................................................... 28 

19. A GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSE AZ ÓVODÁBAN ................................................................... 29 

20. A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK ..................................... 30 

21. A SZABÁLYOZHATÓ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE ........................... 32 

22. A JUTALMAZÓ ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK 
ELVEI .................................................................................................................................................... 33 

23. RENKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK ..................................................... 35 

24. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ............................................................................................................ 36 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK ............................................................................................................... 37 

MELLÉKLET ............................................................................................................................................  



A Piricsei Mesevár Óvoda Házirendje   4 
 

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 együtt-

működés érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! A házirendünkben meg-

fogalmazott 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.piricseovoda.webs.com honlapon és az intézményben. 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! 

http://www.piricseovoda.webs.com/
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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL 
Az intézmény hivatalos elnevezése: Piricsei Mesevár Óvoda 

Az intézmény címe és elérhetősége: 

Székhely: 4375 Piricse, Arany J. u. 4.  

Telefon: 06-42/-510-333 

E-mail: piricseovoda@gmail.com 

Web: www.piricseovoda.webs.com 

Óvodavezető: Kecskésné Pintye Erika Csilla 

 

 

 

 

Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége:                                                                                    

              Piricse Község Önkormányzat 

              4375 Piricse, Petőfi u. 11. 

Telefon: 06-42/280-300 

E-mail: piricse.hivatal@freemail.hu 

 

Az óvoda férőhelyszáma: 140 fő 

Az intézményvezetés tagjai: 

Óvodavezető 

Óvodavezető helyettes 

Szakmai munkaközösség vezető 

Fogadó órájuk: előre egyeztetett időpontban 

2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

Az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az 

időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. 

http://www.piricseovoda.webs.com/
mailto:piricse.hivatal@freemail.hu
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Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, ha minden, lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

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 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. 

A tankötelezettség kezdetéről: 

− az óvoda vezetője, 

− ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői 

bizottság, 

− az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi 

vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. 

A jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, a 

nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára.  

A járási hivatal gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen 

adatot közöl az állami intézményfenntartó központ, és tanuló lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára, továbbá 

hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 

megjelenést. 
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A gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal 

ellátja az igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat- és 

hatáskörébe utalt feladatokat. 

A települési önkormányzat jegyzője az óvodás, a járási hivatal az állami intézményfenntartó 

központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek 

hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának. 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megléte, annak igazolása.  

A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 

Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban: 

a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, 

b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való 

további részvételéről, 

c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából, ha 

ca) gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető 

el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok 

alapján, 

cb) a gyermek nem járt óvodába, 

cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) 

pont szerinti döntéssel, vagy 

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a 

hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. 

A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is 

kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot. 
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Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása 

céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha 

− a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással vagy a döntéssel, és arról az iskola 

igazgatója tudomást szerez, feltéve hogy a kérdésben a szakértői bizottság korábban 

nem hozott döntést, 

− szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről dönteni 

és arra az óvoda javaslatot tesz, vagy a szülő kéri, és e kérdésben a szakértői bizottság 

korábban nem hozott döntést. 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a 

gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és 

csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. 

3. AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSA 
Nevelési év: 

− szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll: 

− Szervezett tanulási időszak: szeptember 1-től május 31-ig 

− Nyári időszak:       június 1-től augusztus 31-ig 

Nyári zárás időpontjáról (egy hónap): 

Minden naptári év február 15-ig hirdetmény formájában értesítjük a szülőket. 

Nyári ügyelet: 

Az óvoda, június 01-től augusztus 31-ig, nyári napirend szerint működik. Ez időszak 

alatt összevont csoportokkal dolgozunk. (Az összevont csoport létszáma maximum 25 

fő.) 

Téli zárás időpontjáról: 

Minden naptári év november 15-ig hirdetmény formájában értesítjük a szülőket. 

Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év 

közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság 
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jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma 

csoportonként a 20 főt nem éri el, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet 

biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes 

létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az 

óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő csoportösszevonás esetén az 

óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót. 

Rendkívüli szünet: elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti 

vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor. 

Az óvoda napi nyitva tartási rendje: 

Az intézmény hétfőtől-péntekig mindenkor hatályos fenntartói határozatnak megfelelően tart 

nyitva. 

Napi nyitvatartási ideje: 

− Reggel 7 00-tól 17 00 óráig. 

− Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik. 

− Reggel 7 00-tól 7 30-ig és délután 1600-tól 1700-ig összevont csoportban ügyeletet 

tartunk. 

4. NYILT NAP ÉS NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját 

az éves munkaterv tartalmazza, amelyről a tájékoztatást az óvodában jól látható helyen ki 

kell függeszteni a faliújságon. 

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente öt munkanap erejéig, 

nevelés nélküli munkanapokat szervezhet. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület 

szakmai továbbképzésére, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és 

értékelési feladatok ellátására használhatja fel. 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, - a szülő igénye esetén - az óvoda ellátja a gyermek 

felügyeletét. 
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Az óvodai nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a 

szülőket tájékoztatni kell. 

Az óvodában az óvodai csoportok napirendjét úgy kell kialakítani, hogy a szülők a 

gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. 

5. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE 
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.  

Az óvodába a gyermek – Köznevelési törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének 

betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a 

gyermekek felvétele folyamatos. 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.  

Az óvoda a fenntartó határozata alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony 

létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 

harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé az óvoda honlapján vagy ennek 

hiányában a helyben szokásos módon. 

A közlemény, hirdetmény tartalmazza: 

− az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év 

meghatározásáról, 

− az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

− a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, az 

óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, 

− az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

− az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely 

legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, 

valamint 

− a jogorvoslati eljárás szabályait. 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében 

lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). 
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Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

A fenntartó: 

− dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai felvételi időpontról, az 

óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, 

− meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, a szociális alapon adható 

kedvezmények feltételeit, 

− meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott 

évben szervezhető csoportok számát, 

A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig megküldi a 

kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére. 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban.  

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 

követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, 

az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a 

jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

Az óvoda vezetője 

− az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, 

− a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 

közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az 

óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. 
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A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint 

megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem 

íratták be. 

Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési intézmény felvételi 

körzetében van. 

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja.  

Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az 

átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, 

akinek óvodai jogviszonya a jogszabály szerint megszűnt. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

− A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a jelentkezés 

előtt nyilvánosságra hozzuk. 

− A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. A jelentkezési 

időpont előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére. 

− A létszám beteltét követően a jelentkező gyermekeket az óvoda vezetője előjegyzésbe 

veszi, és megüresedő hely esetén jelentkezési sorrendben –telefonon vagy írásban 

értesíti a szülőket. 

− A felvételről a törvényi előírások értelmében az intézmény vezetője dönt. 

− Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

− A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

a nevelési évben folyamatos. 

− Az intézmény vezetője a gyermek felvételéről és elutasításáról a szülőt mindenkor 

érvényben lévő jogszabályok szerint 15 munkanapon belül írásban értesíti. 
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− Az óvodába történő felvétel a beiratkozással válik érvényessé. 

− Más óvodából történő átjelentkezés esetén: Hivatalos átjelentkezés útján, melynek 

nyomtatványát az érintett óvodavezetők töltik ki és küldik meg egymásnak (a korábbi 

intézmény igazolását szükséges csatolni az óvodánkba történő beiratkozáskor). 

A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok: 

− gyermek születési anyakönyvi kivonata, annak igazolására, hogy betöltötte a harmadik 

életévét, 

− lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

− a gyermek TAJ kártyája. 

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, 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 Piricsén található. 

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor: 

− a felvételhez szükséges kort betöltötte és szobatiszta, 

− teljesen egészséges és ezt orvosi igazolással bizonyítja. 

6. AZ ÓVODAI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek állandó 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjét. 
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Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével 

egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell. 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha 

− a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

− a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, 

− a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

− az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort. 

7. A GYERMEK ÉRKEZÉSE ÉS TÁVOZÁSA 

A napirend megismerése a szülők számára fontos feladat, ugyanis az óvodába érkezés és az 

onnan való távozás rendjét meghatározza. 

A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok végzik, a napirendtől való jelentős 

időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti. 

A gyermekek a nyitás kezdetétől folyamatosan, de lehetőség szerint a csoportok heti és 

napirendjének zavartalansága, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében 830-ig 

érkezzenek saját csoportjaikba. 

A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt előzetes megbeszélés alapján bármikor 

behozhatják és hazavihetik, ha az óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok 

betartása és tiszteletben tartása mellett teszik: 

− Kérjük, hogy gyermekeiket (szülő, hozzátartozó) minden esetben kísérjék be az 

óvodába és személyesen adják át az óvodapedagógusnak, távozáskor pedig szintén az 

óvodapedagógustól kérjék ki. 

− Az óvoda bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem. 

− Csak azért a gyermekért vállalunk felelősséget, akit személyesen átvett az 

óvodapedagógus. 
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− A gyermeket az óvodából a szülő, illetve csak az általa megbízott személyek kérhetik 

ki. A megbízásról a szülő, illetve az általa megbízott személy köteles az óvónőket 

értesíteni. 

− A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket 

testvérrel vagy számukra idegennel haza engedjék. Az erről szóló nyomtatványon 

(Házirend 1. sz. melléklet) az óvoda minden évben nyilatkoztatja a szülőket. 

− Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint 

köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét 

szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni. 

− Amennyiben a család önhibáján kívül nem tud a gyermek hazaviteléről a zárás idejéig 

gondoskodni, az óvodapedagógus köteles telefonon értesíteni a szülőket vagy azok 

hozzátartozóit, illetve a szülő jelezze a késés okát, várható idejét. 

− Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. 

− Az óvodás korú gyermekek a teljes nyitva tartás idejében jogosultak az óvodában 

tartózkodni. 

8. A TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSA 
Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni. 

− Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. 

− Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, lehetőség szerint 

gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn 

belül értesíti a gyermek szüleit. A gyermeknek gyógyszert és egyéb gyógyszertári 

készítményt az óvoda dolgozói nem adhatnak be. Kérjük, hogy elérhetőségük 

változását mindig pontosan jelentsék be a pedagógusnak! 

− Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, 

orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időszakát is. Ennek elmaradása esetén a pedagógus 

nem veheti be a gyermeket, a többi kisgyermek egészségének védelme érdekében. 
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− Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A 

mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

− a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek és írásban igazolja, hogy gyermekét 

nem viszi el az óvodába (az óvoda által alkalmazott Házirend 2. sz. melléklete 

nyomtatványon), 

− a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

− a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

Ha a gyermek, távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

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- a gyermekvédelmi 

és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – 

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 teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

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. 

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. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához 
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szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen az Nkt. 8. § (2) bekezdése 

alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap. 

9. GYERMEKEK NEVELÉSE AZ ÓVODÁBAN 
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.  

Az óvodai foglalkozásokat az óvoda helyiségeiben, illetve egyéb, a foglalkozás megtartására 

alkalmas helyen kell megszervezni. Az óvodán kívül akkor szervezhető foglalkozás, ha a 

gyermekek intézményi felügyelete a külső helyszínen, továbbá az oda- és visszajutás közben 

biztosított. Az óvodán kívül szervezett foglalkozásról a szülőt előzetesen tájékoztatni kell.  

A gyermek kötelessége: 

− az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

− a tankötelezettség kezdetéről 

− az óvoda vezetője, 

− ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői 

bizottság, 

− az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi 

vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. 

− óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

− a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, 

− elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá 

haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, 

ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy 

balesetet észlelt, 

− hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, 

− megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt 

játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit, 
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− hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa. 

A gyermek joga hogy… 

− az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét 

pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

− személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai 

és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani. 

− személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda 

tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak 

érvényesítésében. 

− képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. 

− adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve az óvoda 

vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségéért forduljon. 

− rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

10. A GYERMEKEK ÁLTAL AZ ÓVODÁBA BEVIHETŐ TÁRGYAK 

A gyermekek a csoportot vezető óvodapedagógussal történő egyeztetést követően az óvodai 

pihenéshez, vagy játékhoz behozhatják játékukat, ha annak használata sem egészségügyi sem 

baleseti szempontból veszélyt nem jelent. 

A behozott tárgyak meglétéért, épségéért az óvoda felelősséget nem vállal.  

Balesetveszélyes, vagy tűzveszélyes tárgyakat, értéktárgyakat (ékszer stb) az óvodába 

bevinni tilos! 

A gyermeknél lévő értéktárgyak (aranylánc, fülbevaló, karóra stb.) megőrzéséért 

(megrongálódás, eltűnés, stb.), vagy az ezek használata miatt bekövetkező balesetekért 

(sérülésekért) az óvoda semminemű felelősséget nem vállal. 



A Piricsei Mesevár Óvoda Házirendje   19 
 

11. A GYERMEKEK FEJLETTSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE  

Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. 

Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt az 

Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem 

megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 72. § (4) bekezdésében 

foglalt jogokról. 

Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda 

vezetője az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében foglaltak alapján 

a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye 

szerint illetékes kormányhivatalt. 

Az óvoda a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi: értelmi, beszéd-, hallás-, 

látás-, mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti 

(Fejlődési napló, Csoportnapló). Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló 

intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Az eredmények megítélésében és az 

intézkedések meghatározásában a csoportok óvodapedagógusait szükség szerint a 

szakszolgálat munkatársai (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) segítik, annak 

érdekében, hogy a gyermek állapotának és személyes adottságának megfelelő ellátásban 

részesülhessen. 

− Szükség szerint, de legalább fél évenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő meg-

osztja a szülővel. A szülő számára tanácsot adhat a gyermek otthoni fejlesztéséhez. 

− A szülő az óvodapedagógusoktól módszertani tanácsot kaphat, ehhez szakkönyvi 

segítséget kérhet. A gyermekcsoportban a nap bármely időszakában – előre 

egyeztetett időpont szerint – megfigyelheti gyermekét, vagy együtt tevékenykedhet a 

gyermekcsoporttal. 

− Az óvodapedagógus indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat 

igénybevételét. 
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− A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a 

javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül. 

Intézményünkben a gyermekek értékeléséhez az alábbi dokumentációt használjuk 

Anamnézis lap: szülő tölti ki, tartalmazza a gyermek adatait. 

Egészségügyi lap: a gyermek orvosa és védőnője rögzíti a gyermek egészségi, és fizikai 

állapotával kapcsolatos tudnivalókat. 

Fejlődési napló: az egyes gyermekek fejlesztéséről és fejlettségi állapotáról az 

óvodapedagógusok folyamatos feljegyzést készítenek. 

„Képességmérés az óvodában” (DIFER mérés) alapján az óvodapedagógusok, az éves 

munkatervben meghatározottak alapján végzik, és rögzítik.  

Óvodai szakvélemény (rendelet szerint az óvoda adja ki). 

Szakértői bizottság véleménye (az illetékes intézmény állítja ki). 

Egyéni fejlesztési terv. 

Tankötelezettség megállapítása  

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megléte, annak igazolása.  

A gyermekek testi érettségét a gyermek orvosa állapítja meg a védőnők és az óvónők 

közreműködésével, míg a lelki, szociális, mentális és értelmi fejlettséget a nevelőtestület 

szakmai véleménye alapján a nagycsoportos gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok, és 

az óvodavezető. 

12. A GYERMEKEKRE VONATKOZÓ VÉDŐ – ÓVÓ INTÉZKEDÉSEK 
A gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk: 

Gyermekeinkkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az 

óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások és egyéb programok, 

új gyermek érkezését követően, udvarra menetel előtt, stb.) életkoruknak és fejlettségi 



A Piricsei Mesevár Óvoda Házirendje   21 
 

szintjüknek megfelelően ismertetjük, melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban 

dokumentáljuk. Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartatására! 

A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: 

− étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás, 

− törölköző használata, 

− a WC rendeltetésszerű használata, 

− étkezéseknél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása, 

− szomjúság csillapítására nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve ivóvíz 

fogyasztása, 

− ebéd utáni ágyon pihenés, alvás, 

− friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel, 

− cukor és egyéb édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes esetben, 

ha erre külön engedélyt kapott (névnap, születésnap, óvodai rendezvények), 

− a csoportszobába váltócipőben léphet be. 

A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: 

− a helyiségek és az udvar rendjének betartása, 

− a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata, 

− az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be, 

− alvásidőben csak az óvodapedagógus által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál, 

− a csoportszobából csak engedéllyel a szülő vagy a dajka felügyelete mellett léphet az 

engedélyezett helyiségbe, 

− az udvaron tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat, 
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− az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az 

óvodapedagógusnak, s csak akkor, ha a felügyeletet ellátó óvodapedagógus a 

bejelentést tudomásul vette, 

− társát vagy társai játékát nem zavarhatja, 

− társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort, 

fenyegetést nem alkalmazhat. 

A gyermekek öltöztetésével kapcsolatos szabályok: 

Az óvodába tiszta, ápolt gyermeket hozhatnak a szülők. A gyermekek öltöztetése az 

időjárásnak és a csoportszoba hőmérsékletének megfelelően történjen. Minden gyermeknek 

legyen váltóruhája: alsónemű, zokni, felsőruházat, benti cipő, melyről a szülők 

gondoskodnak. 

A gyermek érkezésekor és távozásakor a szülő, hozzátartozó a gyermek öltöztetéséhez 

szükséges helyiségeket rendeltetésszerűen használhatja. 

Kérjük, hogy: 

− Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó 

óvodapedagógusnak, illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. 

Felelősséget csak ebben az esetben tudunk vállalni. 

− A gyermekek védelme érdekében a bejárati ajtót - 8 30  - 8 45-ig, 

− 11 45 – 12 15-ig, 

− 14 45 – 15 15-ig zárva tartjuk. 

− A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú 

személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak 

abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri. 

− A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a 

mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket 

teremthet. 
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Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi szakhatóság, 

tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani. 

Az óvodában bekövetkezett rendkívüli esemény (tűz és bombariadó, természeti katasztrófa, 

terror-támadás) esetén a gyermekek elvárható magatartási, viselkedési szabálya: 

A gyermekek kötelesek az őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul végrehajtani, 

képességeikhez mérten a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni. 

Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési útvonalon 

hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét. 

Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza. 

Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó 

szabályok betartása: 

− A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét 

a pedagógustól átvette, a továbbiakban, teljes felelőséggel felel annak testi épségéért, 

abban az esetben, ha még az óvoda területén belül tartózkodik. 

− Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat, ezért kérjük, hogy 

otthonról is csak ilyen játékokat hozzanak be gyermekeik. 

A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében: 

− A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvodapedagógusnak adja át. 

− A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a bejárattól sem. 

− Délutáni udvari élet esetén kérjük, hogy a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át 

gyermekét, és csak ezután távozzanak el az óvodából. 

− Az óvodai élet során a gyermekek csak felnőtt kísérettel mehetnek le az udvarra, 

illetve fel a mosdóba, ahol szintén felnőtt felügyeletet kell biztosítani. 

− Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az 

óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják. 
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− Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, 

amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük, hogy azonnal jelezze az 

óvoda vezetőjének. 

− Kérjük a szülők lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait szíveskedjenek 

bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy betegség estén 

azonnal értesíteni tudjuk Önöket. 

− Baleset esetén Önökkel egy időben azonnal értesítjük a háziorvost, vagy szükség 

szerint a mentőket. 

13. SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN 
A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása: 

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek 

képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat a durvaságot mellőzve, 

erőszakmentesen oldják meg. 

Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket 

erősítsék gyermekeikben. Például mellőzzék gyermek előtt az indulatos, negatív 

megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó 

felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását még abban az esetben is, ha 

előző nap az Önök gyermekét érte sérelem. 

Együttműködés: 

Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, 

szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre. Komolyabb probléma, 

konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve 

szükség szerint az óvodavezetőt, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. 

Kérjük a szülőket, hogy óvodai rendezvényeken, szülői értekezleteken, nyílt napon 

mobiltelefonjaikat kapcsolják ki. 
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14. SZÜLŐK (GONDVISELŐK) JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI.  

A szülő kötelessége, hogy 

− gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez 

minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel 

kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, 

− biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, elősegítse gyermekének a 

közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási 

szabályainak elsajátítását. 

− tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és 

jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. 

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, 

világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat 

óvodát.  A gyermek - ha nem cselekvőképtelen - tizennegyedik életévének betöltésétől a szülő 

ezt a jogát gyermekével közösen gyakorolhatja. 

A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 

intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, 

továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő 

foglalkozásokon való részvételét.  

Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal 

kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. 

A szülő joga különösen, hogy 

− megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást 

kapjon az abban foglaltakról, 

− gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 

részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 
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− kezdeményezze szülői szervezet, létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői 

képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy részt 

vegyen, 

− a nevelési intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

foglalkozásokon, 

− személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

− az oktatási jogok biztosához forduljon. 

15. FOGADÓ ÓRÁK RENDJE 

E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink: 

− Szülői értekezletek, előadások, esetmegbeszélések. 

− Játszó délelőtt, nyílt napok, közös rendezvények. 

− Az óvodapedagógusokkal történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, 

elemző segítségadás 

− Családi beszélgetés: fogadóórák, családlátogatások 

− A gyermekek évi minimum két alkalommal történő értékelésének (erősségek és 

fejlesztendő területek) megbeszélése. 

Kapcsolattartás: 

Kérjük Önöket, hogy gyerekükkel kapcsolatos, esetleg magánjellegű beszélgetésekre az 

óvodapedagógusok figyelmét munkája közben hosszabb időre ne vonják el a 

gyerekcsoporttól, mert ez könnyen balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát. 

Gyermekükkel kapcsolatosan információt csak a saját óvodapedagógusaiktól vagy az 

óvodavezetőtől kérjenek. 

Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok a szülővel történt előre egyeztetett időpontban – 

nyitvatartási időn belül - bármikor, de legalább havonta egy alkalommal fogadóórát tartanak, 
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kivételt képez, ha az adott hónapban az óvodai csoport, szülői értekezletet tart. A fogadóóra 

időpontját a szülők számára jól látható helyen ki kell függeszteni az óvoda épületében. 

16. HELYISÉGEK, BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI RENDJE 
Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába 

felvett gyermekek használhatják. 

A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az 

engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (pl. nyílt nap, ünnepélyek, fogadó órák, 

értekezletek, stb.). 

Igény szerint - az óvodapedagógusok egyetértésével és a csoport zavarása nélkül - a szülők a 

nap bármely szakában bekapcsolódhatnak a gyermekek óvodai életébe, tevékenységeikbe. A 

gyermekek és a szülők csoportszobában történő benntartózkodásához váltócipő használata 

szükséges. 

Az óvoda helyiségeit 

− kivéve a pedagógiai program szerint szervezett ünnepeket és egyéb rendezvényeket, 

− más, nem nevelési célra átengedni kizárólag a gyermekek távollétében, az 

óvodavezető, valamint a fenntartó képviselőjének engedélyével lehet. 

A helyiségek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai 

dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás. 

Az óvoda helyiségeinek - szülők által történő - használhatóságának rendje 

Pedagógiai programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk járó 

gyermekek szüleinek, családtagjainak bevonása az óvoda életébe, illetve a szülők segítő 

támogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban. 

A higiénés szokásokat és szabályokat betartva a szülők az intézmény alábbi helyiségeit 

használhatják: 

− A csoportok foglalkoztató termei és a gyermekmosdó az otthonról hozott váltócipő 

használatával (kivétel szülői értekezlet, ünnepségek). 

− Az óvoda előtere, folyosója. 

− Az óvoda udvara. 
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17. A GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK 
Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. 

− Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak! 

− A gyermekek óvodába lépésekor – a jelentkezés során – a szülőnek tájékoztatást kell 

adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett óvoda-

pedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás 

indítványozásával. 

− Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie. 

− Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és óvodás-

társai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus 

kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. 

− Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult 

gyermeket. 

− Fertőző gyermekbetegség esetén, az óvodát azonnal értesíteni kell a további 

megbetegedések elkerülése érdekében szükséges preventív intézkedések miatt 

(Fokozott elővigyázatosság, fertőtlenítés, védőoltás miatt). 

− Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések 

alapján – jár el. 

18. A GYERMEKEK FELSZERELÉSEI ÉS ESZKÖZEI 
Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik. 

Az eredményes nevelő/fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések 

szükségesek: 

− Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító 

lábbeli, zokni). 
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− Testnevelés foglalkozáshoz kényelmes ruha (rövidnadrág, póló, kislányoknak lehet 

dressz, tornacipő). 

− Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha. 

− A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért biztonságérzetük 

fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és 

cipőiket. 

− Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, vagy egyéb 

más ruházat szükségességéről a szülőket időben tájékoztatjuk. 

− A speciális foglalkoztatás eszközeit (logopédiai fejlesztés, gyógytestnevelő, 

pszichológus) az érintett szülők az adott szakemberrel egyeztetik. 

− Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát lehetőség szerint kérjük 

mellőzni. Amennyiben erre sor kerül, fontosnak tartjuk és kérjük bejelenteni, vagy 

átadni a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak. Értékes tárgyakért, behozott és 

viselt ékszerért – az óvoda dolgozói nem tudnak felelősséget vállalni. Az ékszerek el-

tűnése esetén az óvoda nem tartozik kártérítési felelősséggel. 

− A gyermekek gyógyszert, pénzt, telefont, tűzgyújtó eszközöket, vágó-szúró 

eszközöket az óvodába nem hozhatnak. 

− A szülők gyermekeik részére az ún. „befogadás-beszoktatás” ideje alatt cumit, 

cumisüveget, vagy egyéb személyes holmit, tárgyat behozhatnak. 

− Kedvenc játékeszköz bemutatásra behozható, de ha a játékba is bevonják, akkor az 

óvodai játékeszközökhöz hasonlóan kezelendők (mindenki játszhat vele a nap 

folyamán), megrongálódásuk esetén azonban az óvoda kárfelelősséget és kártérítést 

nem vállal. 

19. A GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSE AZ ÓVODÁBAN 
A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely élelmi-

szerekből az ételmintát kötelesek vagyunk 72 órán át megőrizni (ÁNTSZ) kivétel: születés-

napi, névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára 

vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Születésnapra és egyéb alkalomra csak 
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cukrászdai vagy üzletben vásárolt édességet fogadunk el, számlával igazolva a vásárlás helyét 

(ÁNTSZ előírás). 

Étkezések: 

Tízórai kb. 8 30 – 9 30 -ig, 

Ebéd: kb.12 00 – 12 30 –ig, 

Uzsonna: kb.15:00 - órakor kerül elfogyasztásra. 

Az intézmény területéről ételt, vagy élelmiszert kivinni tilos! 

Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb 

élelmiszerekkel. 

20. A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
Az óvodánkban jelenleg minden gyerek ingyenes étkezésben részesül. 

Ingyenes étkezés 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról jogszabály 

alapján: 

151. § (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív 

kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) 

a) a óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) 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, vagy 

ae) nevelésbe vették; 
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 (5b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni. 

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek nem 

állami fenntartású nevelési intézményben részesül étkezésben - a nevelési intézmény 

vezetője - a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek 

egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. 

(10) A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell 

figyelembe venni 

a) a tizennyolc éven aluli, 

b)  a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű 

oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és 

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

d) gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, 

valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói 

ellátásban részesülő fiatal felnőttet. 

(10a) Az (5) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a 

kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell 

figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) (10) bekezdés szerinti gyermeket, 

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő 

vagy házastársa által eltartott rokont. 
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(10b) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is 

kérheti az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha az 

(5) vagy (5a) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében 

fennállnak. Az (5) bekezdés a) pontac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja szerinti 

esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló 

gyermekeknek a számát össze kell adni. A (10a) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a 

családbafogadó gyámot is érteni kell. 

21. A SZABÁLYOZHATÓ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 
Az óvodavezető felelős: 

− Az óvodában a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a 

megfelelő intézkedések meghozataláért, 

− a gyermeki jogok érvényesülésének féléves és nevelési év végi nevelési értekezleten 

történő értékeléséért, a szülői közösség azon jogának érvényesüléséért, hogy a gyer-

meki jogok érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos észrevételeiket a nevelő-

testületi értekezleten előterjesszék és a fenntartóhoz továbbítsák. 

Az óvoda egészségvédelmi szabályai 

Csoport és egyéb foglalkoztató szobában szülő utcai cipőben nem tartózkodhat (váltócipő 

használata szükséges). 

A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem 

A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt be-

hozni és azt a gyermekeknek feltálalni orvosi javaslatra az óvodavezető engedélyével lehet. 

A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben 

kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni. Az óvodában 

csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével behozni nem 

szabad. A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk. 

Az óvoda területén a gyerekek etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel (csokoládé, 

banán, cukor, stb.) a többi gyermek előtt nem etikus. 
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A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

− Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó 

által kijelölt orvos és védőnő látja el. 

− A védőnő szükség és igény szerint látogatja az óvodát, vezeti az egészségügyi 

törzskönyveket, vizsgálatot végez, figyelemmel kíséri a védőoltások meglétét. 

− A vizsgálatokon való részvételt – a szülők előzetes hozzájárulását beszerezve - 

minden gyermek számára biztosítani kell. 

Egyéb rendelkezések 

− A konyhában és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az óvoda 

dolgozói tartózkodhatnak! 

− A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos! 

− Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos! 

22. A JUTALMAZÓ ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS 
ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI  
Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések elvei és formái: 

Elvei: 

− a jutalmazás hatékonyabb, mint a büntetés, 

− hajtóerőként szolgál: belső motivációt, pozitív énképet, önértékelést, viselkedést 

eredményez, önbizalmat épít, további helyes viselkedésre ösztönöz, 

− pozitív cselekvés megerősítése, 

− motiváló legyen, 

− ne halmozzuk el a gyereket tárgyi jutalmakkal (ilyenkor a gyerek egyre többre 

vágyik), 
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Formái: 

− szóbeli dicséret négyszemközt, 

− szóbeli dicséret a csoporttársak előtt, 

− szóbeli dicséret a szülő jelenlétében, 

− rajzpályázatokon, mesemondó- vagy sportversenyeken nyert oklevelek kifüggesztése a 

folyosón. 

Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések elvei és formái: 

Elvei: 

− a gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és 

védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.  

− a gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, 

megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 

− a fegyelmezés soha nem jelenthet fizikai bántalmazást, étkezéstől, levegőzéstől, 

játéktól való megvonást, nem válthat ki szorongást, bizonytalanságot, 

− a negatív fegyelmezés nem oltja ki a nemkívánatos viselkedést, csak elnyomja, ezért 

jobb stratégia a jutalmazás, 

− ne essünk túlzásba se a gyakoriságot, se a mértéket illetően, azaz legyen arányban az 

„elkövetett” tettekkel, 

− legyen azonnali (így érti meg a gyerek az összefüggést a cselekedet és a büntetés 

között), személyre szabott, 

− kísérje magyarázat, belátáson alapuló határok megfogalmazásával javasoljunk módot 

a jóvátételre,  

− legyen mód kiengesztelődésre, 

− ha analóg helyzetben mást csinál, jutalmazzuk meg, 

− vegyük figyelembe, ha nem szándékosan követte el, amit elkövetett. 
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Formái: 

− szóbeli figyelmeztetés, szabályok felállítása 

− határozott tiltás, 

− leültetés az óvodapedagógus mellé, más tevékenység felajánlása 

− bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás, 

− bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás, 

− a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés. 

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei: 

− következetesség, 

− rendszeresség; 

− minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell 

alkalmazni. 

23. RENKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. A rendkívüli eseményről az intézményvezető értesíti a fenntartót. Az 

intézményvezető vagy az óvodavezető helyettes akadályoztatása (távolléte) esetén az éves 

munkatervben rögzített helyettesítési rend szerinti ügyeletes vezetőnek kell eljárni, az óvodai 

csoportot érintő esetben, a csoportot vezető óvodapedagógust intézkedési kötelezettség 

terheli.  

Rendkívüli esemény (bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) esetén az épület kiürítése a 

tűzriadó terv szerinti útvonalon történik a rendőrség egyidejű értesítésével.  

A gyermekek a dolgozók vezetésével hagyják el az épületet. Az épületben senki sem 

maradhat, és a rendőrség érkezéséig, oda senki nem léphet be. Az épület kiürítésének 

időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján 
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az intézményvezető vagy akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt, a 

rendőrség egyidejű értesítése mellett.  

A bombariadóról és az egyéb rendkívüli eseményről, illetve a hozott intézkedésekről 

haladéktalanul értesíteni kell a fenntartót. 

A gyermekek biztonságos, ideiglenes elhelyezéséről, a fenntartó egyidejű értesítése mellett, az 

óvodavezető, vagy az óvodavezető helyettes illetve akadályoztatásuk esetén az intézkedéssel 

megbízott személy gondoskodik. 

Amennyiben az intézmény csoportszobáiban a műszaki, működési feltételek tartós hiánya 

miatt a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési, napon nem éri el a húsz Celsius-

fokot, az intézményvezető a fenntartó, egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel 

el, és a rendkívüli szünet elrendeléséről tájékoztatja a szülőket. A rendkívüli szünet 

időtartama alatt az intézmény fenntartója gondoskodik,  a szülők kérésére a gyermekek, 

felügyeletéről és étkeztetésük megszervezéséről. 

24. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
A házirend nyilvános, valamennyi szülő (érdekelt) az óvodában a kijelölt helyen 

megtekintheti. 

Az óvodai beiratkozáskor a házirend egy példányát a szülő (gondviselő) részére át kell adni 

(Házirend 3. sz. melléklete). 

A házirendet az intézmény vezetője jogszabályváltozás, vagy egyéb szükséges ok esetén 

felülvizsgálja. 

A házirend elfogadásakor, illetve annak módosításakor a Szülői Szervezetnek véleményezési 

joga van. 
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