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1. A Házirend jogszabályi háttere 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (a házirendre vonatkozó 

szabályozási elemek) 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

 

1.1 A házirend célja 

     hogy megállapítsa - többek között -  

 a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját,  

 a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, 

 az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei, berendezési 

tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét. 

 

1.2 A házirend hatálya 

A házirend személyi hatálya kiterjed valamennyi 

 az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyre,  

 az óvodai ellátásában részesülő gyermekre, illetve meghatározott esetekben a szülőre. 

A házirend időbeli hatálya 

 A gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki 

jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony 

megszűnéséig tart, 

 kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is. 

A házirend területi hatálya 

 A házirend előírásait az intézmény területén; azon magatartási szabályait, melyek 

értelmezhetőek intézményen kívül is – az intézmény által szervezett programok, 

foglalkozások esetében – az intézmény területén kívül is alkalmazni kell. 

 A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: 

 A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend 

elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol.  

 A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető, az óvoda Szülői Szervezete 

képviseletében az óvoda Szülői Szervezetének elnöke írja alá. 

 A házirendet a fenntartó jóváhagyta, így az érvényessé vált.  

 Módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy 

ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesznek 
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1.3 A házirend nyilvánossága 

A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a 

házirendet ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülők 

megtekinthessék. 

A házirend egy-egy példányát át kell adni: 

 az óvoda Szülői Szervezetének elnökének, 

 az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, 

 valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak,  

 a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor (megismertetni) 

A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy 

példányát ismét át kell adni az érintetteknek. 

 

2. Az óvoda, mint nevelési intézmény 

 Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. 

 Az óvoda óvó-védő, szociális, nevelő – személyiségfejlesztő funkciókat lát el. 

 Az óvoda nevelési célja: az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődősének 

gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése. Kiemelt célunk a nevelés 

eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. 

 Célunk olyan inkluzív, bátorító pedagógiai környezet kialakítása, ahol a gyermekek 

önmagukhoz képest, saját haladási tempójukban, optimálisan fejlődhetnek, 

személyiségük kibontakozhat. Elsődleges szempontunk a gyermekek jogainak és 

igényeinek szem előtt tartása. 

 Nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiség fejlődését, a gyermek 

egyéni képességeinek kibontakoztatását. 

 Az óvodánkban a nevelőmunka mindenkor érvényben lévő Köznevelési törvény, az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Szervezeti és Működési Szabályzat, 

Pedagógiai Program szerint folyik. Ennek megvalósításához szükséges az óvoda és a 

család kölcsönös bizalomra épülő együttműködése. 

 Dokumentumaink az irodában, és honlapunkon megtekinthetők. 

 

3. Az óvoda nyitvatartási rendje, napirend kialakítása 

 Nevelési év: szeptember 1-től - augusztus 31-ig tart. 

 Nyári életet összevont csoporttal és nyári napirenddel szervezzük június 1 – augusztus 

31-ig tart. 

 Nyári zárás időpontjáról minden naptári év február 15-ig írásban tájékoztatjuk a 

szülőket az óvoda faliújságján és honlapján. 

 Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünet előtt felmérjük az óvodai ellátásra vonatkozó 

igényeket, ezután döntünk csoportösszevonásról, vagy zárásról (energiatakarékossági 

okokból 10 főnél kevesebb igény esetén az óvoda zárva tart) 

 Nevelés nélküli munkanapokat évente öt alkalommal vesz igénybe intézményünk 

Szülői Munkaközösség jóváhagyásával, melyről azt megelőzően 7 munkanappal 

írásban tájékoztatjuk a szülőket, az óvodában elhelyezett faliújságon és honlapon. 

Ezeken a napokon az óvodapedagógusok közös programokon, kötelező 

továbbképzésen, értekezleten, szakmai előadásokon, megbeszéléseken vesznek részt. 

 Az óvoda hétfőtől péntekig öt napos munkarendben üzemel. 
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 Napi nyitva tartása: 6:00 – 17:00 óráig 

 Reggel: 6:00 -7.30 valamint délután 16:00-17:00-ig a csoportlétszám 

figyelembevételével összevont csoportokban foglalkozunk a gyermekekkel. A 

gyermekekkel az óvoda nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik. 

 A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra. A gyermek 

érdekeit, egészséges fejlődését figyelembe véve ennél hosszabb ideig nem 

tartózkodhat az óvodában 

 Az óvodai és iskolai szünetek előtt felmérjük az igényeket az óvodai alapellátásra 

szülői nyilatkozatok formájában. A munkarend változásáról a szülőket írásban 

értesítjük a faliújságon és honlapon. 

 Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, 

természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor. 

 

4. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje: 

 A gyermekek érdekében az óvodába érkezés reggel 6.00-tól folyamatosan, lehetőleg 

8.00-ig történjen meg.  

 Kivétel a heti és napirendben rögzített testnevelés foglalkozások időpontja, ekkor 

legkésőbb 7.50-ig kell a gyermeket óvodába hozni. 

 A gyermekek reggeli étkezése: az egyik csoportban (emelet) 8:15-kor, a másik 

csoportban (földszint) 8:30-kor kezdődik. 

 A gyermekek távozása ebéd után: 12:30-kor, illetve délután: 15:00-tól. 

 A gyermekek érdekében az óvoda kapuja reggel 9:00-től – 12:30 óráig illetve 13:00-

tól 14:30-ig zárva van. Ezen időpontban csengetés után lehet az óvodába bejutni. 

 Kérjük, hogy a gyermekek biztonsága érdekében a kaput minden esetben zárják be 

maguk után! 

 A gyermekeket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az 

óvónőnek, egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a 

csoportszobába, az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem 

vállalhat érte. 

 Az óvodából a gyermek idegennek, vagy kiskorú testvérnek csak a szülő írásbeli 

kérelme alapján adható ki (meghatalmazás alapján). 

 A nap folyamán az óvónővel való egyeztetés alapján vihető el a gyermek. 

 Elvált szülők esetén a gyermeket az a szülő viheti el, akinél a gyermek elhelyezéséről 

jogerős bírói végzés van. 

 Amennyiben a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig (17-ig), az ügyeletes 

óvodapedagógus a szülőt telefonon értesíti, ha ez eredménytelen, a Gyermekjóléti 

Szolgálatot értesíti.  

 Az óvoda dolgozói a szülőknek átadott gyermekekért nem tartoznak felelősséggel. Az 

átadott gyermekekkel történő bármely baleset a szülő felelőssége. 

 Az óvoda udvarát, és egyéb helyiségeit óvodapedagógus felügyelete nélkül a 

gyermekek nem használhatják. 

 A délutáni udvari játék során az óvoda kertkapuját balesetvédelmi okok miatt kulccsal 

zárjuk, a gyermeket az érte érkező szülőhöz kísérjük, és ott adjuk át a szülőnek. 

 A napi- és hetirendeket a csoportnaplók tartalmazzák. 
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5. Óvodai felvétel, átvételi eljárási rendje 

Az óvoda működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe, ahol a német 

nemzetiségi óvodai nevelés lehetőségét biztosítja a városban. A gyermekek felvétele 

folyamatos. A felvételnél előnyt élvez a gyermek, akinek szülője kitölti II. Nyilatkozatot a 

nemzetiségi hovatartozásról.(A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel 

során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben 

meghatározott előnyben részesítés.) 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai 

nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 

Az óvodai felvételre jelentkezés minden évben a fenntartó által meghatározott időpontban az 

Óvodai felvételi előjegyzési naplóban történik.  

A beíratás idejét, a beíratást megelőzően legalább 30 nappal előbb nyilvánosságra kell hozni: 

honlap, helyi újság, valamint kifüggesztett közlemény formájában. A beíratás az intézményben 

történik. A gyermekek óvodai felvételéről, átvételéről az óvodavezető dönt. A felvételről vagy 

esetleges elutasításról határozat után írásban értesítjük a szülőket. 

Az átvett gyermek óvodai beíratását az óvodavezető igazolja vissza az előző óvodának. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

A felvett gyermekekről az óvoda köteles nyilvántartást vezetni, valamint 5 napon belül az 

óvodavezető az újonnan létesített óvodai jogviszony esetén oktatási azonosítót igényelni, (KIR) 

átvétel esetén bejelenteni az Oktatási Hivatalnak, a megfelelő internetes felületen 

A felvételt nyert gyermekek az adott év szeptemberétől folyamatosan kezdik az óvodát. 

Az óvodai felvételre az év során is van lehetőség, üres férőhely esetén. 

 

5.1 A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok: 

a) gyermek születési anyakönyvi kivonata, annak igazolására, hogy betöltötte a 

harmadik életévét, 

b) lakcím igazoló kártyája, 

c) a gyermek TAJ kártyája 

d) a gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat megkapta. 

e) 20/2012. számú rendelete szerint az óvodába történő beiratkozáskor be kell mutatni a 

személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 

Az intézmény vezetője a gyermek felvételéről és az elutasításáról a szülőt 15 munkanapon 

belül írásban értesíti. Az óvodába történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap 

kitöltése után válik érvényessé. 

Más óvodából történő átjelentkezés esetén hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek 

nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és kölcsönösen megküldenek egymásnak 
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5.2 Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha 

a) ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a 

gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik 

óvodába távozik), 

b) ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 

kimaradására, 

c) ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. 

d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles 

kort, 

e) a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, 

amelyben a nyolcadik életévét betölti 

 

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

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

 

5.3 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 

 A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig. Az óvoda az üresen maradt 

férőhelyekre felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 

számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

 Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta. 

 Amikor a gyermek egészséges, közösségbe mehet, és a háziorvosa egészségesnek 

nyilvánítja, közösségbe engedi, valamint igazolja, a kötelező védőoltások meglétét.  

 

5.4 Az óvodakötelezettség: 

 A három éves kortól kötelező óvodai nevelés: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől 

hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek 

augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 

legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez alól a 

kötelezettség alól – 5 éves korig – indokolt esetben felmentést kérhet a szülő. Az a 

szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 

gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A 

szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól 

százötvenezer forintig terjedhet. 

 Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt 

születtek, és még nem járnak óvodába.  

 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvoda az üresen maradt férőhelyekre felveheti azt a gyermeket is, aki a 

harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, 

a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

 A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a 

naptári évben, melyben augusztus 31. napjáig betölti a hatodik életévét, legkésőbb az 

azt követő évben tankötelessé válik.  
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 A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a 

gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 

való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.  

 Igazolatlan hiányzásnak minősül a három napon túli hiányzás, ha ezt a szülő előre 

nem jelezte. (kivétel: megbetegedés) Igazolatlan hiányzás megismétlődése esetén az 

óvoda vezetője köteles értesíteni a község jegyzőjét, aki hatósági jogkörénél fogva jár 

el. 

 Előre írásban bejelentett hiányzást, a szülő megtehet évente három alkalommal, 

alkalmanként legfeljebb tíz napig az intézmény vezetőjénél. 

 Betegség miatti hiányzás után a gyermeket csak orvosi igazolással fogadhatja az 

óvodapedagógus.  

 

5.5 A gyermekek távolmaradásának igazolása 

 Kérjük a szülőket, hogy a nevelési év alatt, a gyermekeknek bármilyen távol 

maradását szíveskedjenek bejelenteni. A hiányzás bejelentése történhet szóban, vagy a 

csoport saját mobiltelefonján SMS formájában reggel 8.00 óráig, mely tartalmazza a 

hiányzás okát, és időtartamát. 

 Egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben a csoport óvodapedagógusai 

engedélyezik, három napon túli hiányzást a szülőnek előre írásban be kell jelentenie. 

 Ha a szülő írásban nem jelezte a három napon túli hiányzást, akkor a gyermek csak 

orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát, melyet az óvónőnek kötelessége a 

hiányzási naplóban dokumentálni és az igazolást csatolni. 

 Ha gyermek az óvodában betegszik meg, a szülő a gyermek teljes gyógyulása után 

csak orvosi igazolással hozhatja az intézménybe gyermekét. 

 Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. 

 Ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben tíz 

napnál többet igazolatlanul mulaszt, az óvoda vezetője – a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10) Korm. 

rendelet és a 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 

bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának 

feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan 

hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló 

feladatokat.    

 A szülő köteles írásban tájékoztatni az óvodavezetőt és az óvodapedagógust, a 

gyermek hosszabb ideig való távolmaradásáról /külföldi tartózkodás, üdülés stb./ 
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5.6. 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 tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megléte, annak igazolása.  

Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 

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

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

további részvételéről, 

 szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének   megállapítása céljából, ha: 

o a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a 

gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, 

o a gyermek nem járt óvodába, 

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

szerinti döntéssel, vagy 

o 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. 

 

5.7. A beiskolázás rendje 

 A gyermekek a beiskolázás előtt fejlettségük objektív megítélése céljából méréseken 

vesznek részt óvodapedagógusaink által. 

 Az iskolaköteles kort elért gyermekek kötelező orvosi státusz vizsgálaton és szükség 

esetén Pedagógiai Szakszolgálat és Szakértői Bizottság vizsgálatán vesznek részt. 

Probléma esetén az iskolaérettséget Pedagógiai Szakszolgálat illetve Szakértői 

Bizottság vizsgálja, ahová a szülőnek kötelessége elvinni gyermekét. 

 A gyermekek fejlettségét figyelembe véve az óvoda az iskolai beíratáshoz 

szakvéleményt állít ki, amely a gyermekek beiskolázásához szükséges. 

 

 

6.  A gyermekek étkeztetése az óvodában 

A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése a fenntartó feladata, mely 

élelmiszerekből, az ételmintát kötelesek vagyunk 48 órán át megőrizni (ANTSZ). Az 

ételminta elrakása az otthonról behozott, de üzletben vásárolt születésnapi, névnapi kínálásra 

szánt édességre is vonatkozik (közegészségügyi előírás), melyről a szülőnek a vásárlást 

igazoló számlát le kell adnia, hogy probléma esetén a termék vásárlásának helye 

beazonosítható legyen. 

Diétás étkezés esetén a szülő köteles írásban jelezni az intézményvezető felé, mellékletként 

köteles a gyermek kezelőorvosának az igazolását csatolni. Szükség szerint az 

intézményvezető, a diétás étkezéshez kapcsolódóan megbeszélést szervez a szülővel és a 

óvodavédőnő együttesen. 
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Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet a szülők segítségével 

naponta gyümölccsel és zöldséggel egészítünk ki. 

Tízórai: 8.15/8.30-8.45/9.00 óráig tart. Ebéd: 11:30-12:30, Uzsonna: 14:30- órakor kerül 

elfogyasztásra. 

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

élelmiszerekkel, a gyermekek öltözőszekrényeiben ne tároljanak élelmiszert és innivalót. 

 

 

7. A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje 

Az étkezésért étkezési térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértékét Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) 

önkormányzati rendelete tartalmazza. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk. 

 

7.2 A befizetések rendje 

a) Az étkezési térítési díjat csekken kell befizetni, melyet a szülők a csoportos 

óvodapedagógustól vehetik át, aláírásukkal igazolva. A szülő kötelessége, hogy a 

megjelölt határidőig a térítési díjat csekken befizesse 

b) A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül 

megállapításra. Az igazolt hiányzások miatti különbözetet utólag korrigáljuk a 

következő hónapban. (túlfizetés- hátralék elszámolás). 

c) A 328/2011. Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése értelmében „az intézményvezető 

ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a 

kötelezett a díjfizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő 

megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj 

befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett 

nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.” 

 

7.3 Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés rendje 

 A gyermek távolmaradásának bejelentése automatikusan maga után vonja az étkezés 

lemondását is. Hiányzás esetén az étkezést személyesen, valamint telefonon 

(csoportmobilokon) lehet lemondani minden nap 08:00- óráig. 

 Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat 

igényt. 

 Ha a gyermek reggel nem jön óvodába, és a szülő nem jelzi a mulasztás okát 8.00-

ig, a gyermeknek következő napra lemondjuk az étkezését, és másnap nem áll 

módunkban fogadni az óvodában.  

 A gyermek hiányzása esetén a következő napi étkezés nyilvántartásából neve törlésre 

kerül, mindaddig, míg szülei nem jelzik az óvoda felé az étkezési igényt (ebben az 

esetben is csak következő naptól tudunk számára étkezést biztosítani). 
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7.4 Étkezési támogatás igénybevételének lehetősége 

 

7.4.1 Ingyenes étkezés 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. 

§ (5) bekezdése alapján az egy főre jutó havi jövedelem alapján is kérhető az ingyenes 

étkezés.  

Az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az óvodai 

nevelésben részesülő gyermek után, ha: 

- 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, vagy nevelésbe 

vették. 

Szeptember 1-jétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvénymódosítás következtében az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésben 

részesülők köre kibővül. 

Továbbá óvodai nevelésben részesülő gyermekek is jogosulttá válnak az ingyenes étkezésre, 

akik olyan családban élnek, 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 (mely 2015. évben: 89.408,- Ft/hó). A kedvezmény igénybevétele 

esetén a szülőnek egy nyilatkozatot kell kitöltenie, melyet az intézményvezetőhöz kell 

benyújtani. 

A kedvezményes étkeztetés biztosításához az igényjogosultságot írásban kell a szülőnek 

kérnie az óvodai formanyomtatványon Nyilatkozat (6. melléklet a 328/2011.(XII.29.) Korm. 

rendelethez) formájában.  

A kedvezmény igénybevételéhez a nyilatkozat mellé csatolni kell az alábbi igazolásokat. 

A jogosultság igazolásához a nyilatkozaton kívül a következő dokumentumokat kell 

benyújtani: 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén: 
- a rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény megállapításáról szóló határozat másolata 

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy egészséges gyermek esetében, ha olyan 

családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek: 
- tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás, 

- fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye. 

Három vagy több gyermeket nevelők esetében: 
- Nyilatkozat, 6. melléklet a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelethez 

A normatív kedvezmény igénybevételére,- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság kivételével – az intézményvezető részére történő igazolás leadását követő naptól 

van lehetőség. 

Az igazolás és a nyilatkozat hiánya esetén az étkeztetési kedvezmény nem érvényesíthető. Az 

igazolást és a szülői nyilatkozatot az irat érkeztetése után áll módunkban érvényre juttatni, 

ezért kérjük a határidők pontos betartását. 

Az eltérő étkezésről szakorvosi igazolás bemutatása szükséges. Az óvoda diétás étkezést 

biztosít szakorvosi igazolás alapján a gyermekeknek. 

A heti étlapot az óvoda faliújságján függesztjük ki. 

Az óvodánkból távolmaradó gyermekeknek a megrendelt étele ételhordóban nem adható ki. 
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8. Gyermekek az óvodában 

 

8.1 A gyermek joga hogy… 

 az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék. Óvodai életrendjét 

pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, levegőzés, 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 segítségért 

forduljon. 

 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön 

 vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák 

 

8.2 A gyermekek 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 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. 

 hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa. 

 

8.3 A gyermekekre vonatkozó védő - óvó intézkedések melyeket 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 

szintjüknek megfelelően ismertetjük, melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban 

dokumentáljuk. Kérjük a szülőket a szabályok közös betartatására: 
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A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: 

 étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel 

 étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás 

 saját jellel ellátott 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 pihenés, alvás 

 friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel 

 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 óvónő által engedélyezett tárgyat (alvós) tarthatja magánál 

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

engedélyezett helyiségbe 

 az udvaron tartózkodás során csak a számára kijelölt udvarrészen tartózkodhat 

 az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az 

óvónőnek, s csak akkor, ha az óvónő a bejelentést tudomásul vette 

  társát vagy társai játékát nem zavarhatja 

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

fenyegetést nem alkalmazhat 

 

 

Kérjük, hogy: 

 A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu zárának használata valamennyi 

dolgozó és szülő feladata. 

 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, papucsot, amely balesetveszélyes 

helyzeteket teremthet. 

 

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 rendkívüli eseménynél 

használt jelzés hallatára (kolomp) 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. 
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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 felelősséggel felel annak testi épségéért, 

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

 

8.4 A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében 

 A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át. 

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

 Az óvodából való távozás esetén kérjük, hogy a szülő menjen oda a pedagógushoz, 

vegye át gyermekét, és csak ezután távozzanak el az óvodából. A gyermek átadása 

után esetlegesen bekövetkező balesetkért a szülő ill. a gyermeket hazakísérő 

hozzátartozó /felnőtt felelős. 

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

illetve be 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. 

 Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, 

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

vezetőjének. 

 Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak 

változásait szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy 

baleset, vagy betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket. A nap folyamán 

valamelyik telefonszámon legyenek elérhetőek! 

 Baleset esetén Önök beleegyezésével egy időben azonnal értesítjük az orvost, vagy 

szükség szerint a mentőket. 

 

8.5 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. A 

szülőknek lehetőségük van rá – és mi pedagógusok igényeljük is -, hogy az óvodában folyó 

pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel 

segítsék elő a közös gondolkodást. 
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8.6 A szülők joga különösen, hogy: 

 megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az 

abban foglaltakról, 

 gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi 

tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

 gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét 

 kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői 

képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt 

vegyen, 

 írásbeli javaslatát az intézményvezető, a nevelőtestület, a Szülők 

Munkaközössége, az óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől 

számított tizenöt napon belül, a Szülők Közösségétől legkésőbb a tizenötödik napot 

követő első ülésen érdemi választ kapjon, 

 az óvodavezető, vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával a nap bármely szakában 

részt vegyen a foglalkozásokon, 

 az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező szolgáltatások 

megszervezését, 

 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába 

járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon 

 személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

 az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 

8.7 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 óvodával, figyelemmel kísérje 

gyermeke fejlődését, 

 rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, 

 három éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá öt 

éves kortól tankötelezettségének teljesítését, 

 tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, 

tiszteletet tanúsítson irántuk. 

 elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását, 

 megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, 

 gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa a fejlesztő 

foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok 

kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

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

kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. 
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E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink: 

1. Szülői értekezletek, szülői programok, előadások, 

2. Játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények. 

3. Az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző 

segítségadás 

4. Családi beszélgetés: fogadóórák, családlátogatás 

5.  A gyermekek fejlődéséről történő szülői tájékoztatás (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. 

 

 

9. Helységek, 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, játszódélutánok, stb.). 

 Az óvoda helységeit - kivéve a pedagógiai program szerint szervezett ünnepeket és 

egyéb rendezvényeket - más, nem nevelési célra átengedni kizárólag a gyermekek 

távollétében, az óvodavezető engedélyével lehet.  

 A helységek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének 

megőrzése az óvodai dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt 

kötelezettség és elvárás. 

 

 

10.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 

óvodapedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás 

indítványozásával. 

 Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie. 

 A gyermekek részére gyógyszer csak tartós betegség esetén, orvosi javaslat alapján 

adható be az óvodában. 

 Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és 

óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az 

óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. 
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 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 

o (Fokozott elővigyázatosság, fertőtlenítés, védőoltás miatt). 

 Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések 

alapján – jár el. Ilyen esetben csak kezelés után védőnői igazolással jöhet óvodában. 

 

 

11. Térítéses szolgáltatások szervezése:  

A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó önköltséges tanfolyamok szervezésére délutáni 

időpontban biztosítunk lehetőséget. A gyermek csoporton kívüli foglalkoztatásához minden 

esetben a szülő írásos hozzájárulása szükséges. Előnyben részesítjük az óvodapedagógusok 

által vezetetteket, ill. azokat, amelyek az óvodás korosztály életkorának megfelelnek. A 

mindenkori fakultatív szolgáltatások az óvoda Éves Munkatervében kerülnek rögzítésre. 

 

 

12. A gyermekek felszerelései és eszközei 

Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan, ápoltan hozzák be szüleik. 

Az eredményes nevelő/ fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések 

szükségesek: 

 Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító 

lábbeli, nem papucs!) 

 Udvari játszóruha és cipő 

 Testnevelés foglalkozáshoz kényelmes ruha (rövidnadrág, póló, tornacipő) 

 Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha. 

 A gyermekek ruháját, cipőjét, egyéb felszerelését kérjük jellel ellátni. Az óvodai 

ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő (sötét szoknya/nadrág, 

fehér blúz/ing), vagy egyéb más ruházat szükségességéről a szülőket időben 

tájékoztatjuk. 

 A speciális foglalkoztatás eszközeit (logopédiai fejlesztés, stb.) az érintett szülőkkel 

egyeztetjük. 

 Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát kérjük mellőzni! A 

csoportszobába csak alváshoz szükséges tárgyat hozhatnak a gyerekek. 

 Behozott értékes tárgyakért az óvoda munkatársai nem tudnak felelősséget vállalni. 

Ékszerek az óvodában balesetvédelmi szempontok miatt nem viselhetők (kivéve: 

fülbevaló, nem lógó). 

 A gyermekek gyógyszert, pénzt, tűzgyújtó eszközöket, vágó-szúró eszközöket az 

óvodába nem hozhatnak. 

 Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen 

még nem lehet tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így 

megrongálódásuk, eltűnésük esetén az intézményt kárfelelősség és kártérítés nem 

terheli. 

 A testápoláshoz szükséges személyes tárgyak (törölköző) tisztántartásáról az óvoda 

dolgozói, cseréjük biztosításáról (fogkefe) pedig az óvodapedagógusok jelzései 

alapján a szülők gondoskodnak. 
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 Kirándulásokon, Sportnapokon, városi- és egyéb óvodai rendezvényeken óvodásaink 

az óvoda logójával ellátott (Pumukli logó) pólóban vesznek részt, melyek minden 

nevelési év elején megvásárolhatóak az intézményben. 

 Óvodánkban hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy a búcsúzó 

nagycsoportosaink egy általuk kidekorált, festett kerítéslécet helyeznek el óvodánk 

udvarán, ez elmúlt óvodásévek emlékére. 

 

 

13. A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje 

Az intézményvezető felelős az óvoda a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, 

jogsérelem esetén a megfelelő intézkedések meghozataláért. 

 A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés 

joggyakorlásának eljárásrendje: 

o Az intézmény a nevelési év kezdetekor írásban kéri a szülő hozzájárulását 

rendszeres egészségügyi felügyelet ellátása körébe tartozó orvosi vizsgálatok 

gyermekén történő lefolytatásához. A szülői hozzájárulást az óvodai 

csoportnaplóban lefűzve kezeli. A vizsgálat időpontjáról 7 nappal a vizsgálatot 

megelőzően értesíti a szülőt. 

 Az óvoda egészségvédelmi szabályai 

o Csoport és egyéb foglalkoztató szobában szülő csak váltócipőben tartózkodhat. 

 A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem 

o A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag 

készített ételt behozni és azt a gyermekeknek feltálalni nem szabad. 

o A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését a kereskedelemben kapható, 

bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni (számláját 

kérjük az óvodapedagógusnak átadni).  

 

 

14. Orvosi ellátás 

Az 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. 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 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 minimum 2x 

vizsgálja a gyerekeket, ha szükséges szakorvosi rendelőbe irányít. 

 A védőnő szükség és igény szerint látogatja az óvodát 

 vezeti az egészségügyi törzskönyveket, tetvességi vizsgálatot végez, figyelemmel 

kíséri a védőoltások meglétét. 

 Szakorvos végez évente fogorvosi szűrést. 
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15.Egyéb rendelkezések 

 A konyhában és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az óvoda 

dolgozói tartózkodhatnak! 

 A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos! 

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

 

A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló 

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

mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíti 

továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Az 

eredmények megítélésében és az intézkedések meghatározásában a csoport 

óvodapedagógusait szükség szerint a szakszolgálat munkatársai segítik, annak érdekében, 

hogy a gyermek állapotának és személyes adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen. 

 Szükség szerint, de legalább fél évenként a tapasztalatokat a csoport óvónői 

megosztják a szülővel, a szülő számára otthon elvégezhető feladatot ad a 

fejlesztésben; 

 Indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. 

 A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a 

javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül (logopédia). 

 

 

16. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái 

a. szóbeli dicséret négyszemközt 

b. szóbeli dicséret a csoporttársak előtt 

c. dicséret a szülő jelenlétében 

d. Rajzpályázatokon vagy sportversenyeken nyert oklevelek kifüggesztése a 

csoportszobába 

e. Akikre büszkék vagyunk… az óvoda honlapján 

Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái 

a. szóbeli figyelmeztetés 

b. határozott tiltás 

c. leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, 

majd megbeszélés 

d. bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás 

e. bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás 

f. a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés 

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei 

a) következetesség 

b) rendszeresség; 

c) minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni 
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17. Záró rendelkezés - A Házirend módosítása 

A házirend módosítására akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, 

vagy ha a szülők képviselőik útján javaslatot tesznek, s ezt a nevelőtestület elfogadja, ill. a 

nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

 

 

18. Legitimációs záradék 

 

A szülői képviselet, a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda Házirendjének elfogadásához 

magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez a véleményezési jogát 

korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A 

dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg 

 

Érd, 2016. február 11. 

 

 

                                                                                                …………………………………... 

                                                                                                 Szülői Szervezet elnöke 

 

A nevelőtestület a H-01/2016.(I.29.) sz. határozatával 2016.01.29. napon 100 %-os igen 

szavazattal a Házirendet elfogadta. 

 

Érd, 2016. január 29. 

 

 

                                                                                               …………………………………… 

                                                                                                Nevelőtestület képviselője 

 

 

 

 

Az óvoda vezetője döntési hatáskörében az óvoda Házirendjét jóváhagyta. 

 

Érd, 2016. . 

 

 

 

                                                                 P.H. 

………………………………………. 

intézményvezető aláírása 
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