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A házirend célja és feladata 
A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az óvoda törvényes működését, az óvodai nevelés és oktatás 
zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek óvodai életének megszervezését. 


A házirend állapítja meg a gyermekek és azok törvényes gondviselőinek jogait és kötelességeit, valamint az 
óvoda munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.


A házirend hatálya 
Területi hatálya 
A házirendbe hatálya kiterjed az intézmény területére való érkezéstől számítva egészen távozásig, valamint 
az intézmény területén kívül az intézmény által szervezett séta, kirándulás, vagy más program helyére.


Személyi hatálya 
Kiterjed a gyerekekre, a szolgáltatási helyek valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre, a gyermekek 
törvényes képviselőire, valamint az általuk megbízott személyekre terjed ki és minden személyre, aki az 
intézmény területén tartózkodik, vagy az intézmény által szervezett programon részt vesz.


Időbeli hatálya 
A házirend a nevelőtestület általi elfogadást követően a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

A kihirdetése napjától visszavonásig érvényes


Az intézmény alap adatai 
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I. Jogok és kötelességek 
A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és 
jogai egységet alkotnak.


I.I. A gyermek jogai 
A. joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító 

saját családi környezetében történő nevelkedéshez

B. magán köznevelési intézményben vegye igénybe az óvodai ellátást

C. képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

képességeit figyelembe véve

D. a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és 

oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési 
lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,


E. joga van a szabad véleménynyilvánításhoz

F. joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való 
beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.


G. joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére 
káros szerek ellen védelemben részesüljön


H. joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki 
erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.


I. nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, 
illetve bánásmódnak


J. joga van ahhoz, hogy a védelme érdekében eljáró szakemberek -különösen a gyermek 
bántalmazásának felismerése és megszüntetése érdekében - egységes elvek és módszertan 
alkalmazásával járjanak el


K. joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv 
és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros 
hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia


L. személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, 
önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda 
tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak 
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, az óvoda alkalmazottai egészségét, 
testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, 
fenntartását


M. állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges 
gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai 
szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért


N. joga, hogy az óvodában, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott 
esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön


A gyermek bántalmazással szembeni védelemhez való jogának érvényesítése érdekében a gyermek 
számára gyermekjóléti alapellátást vagy gyermekvédelmi szakellátást biztosító, továbbá a gyermek 
törvényes képviseletének ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozó szervek és személyek a gyermekek és 
az ifjúság védelméért felelős miniszter által jóváhagyott, a miniszter által vezetett minisztérium honlapján 
közzétett egységes elvek és módszertan alkalmazásával járnak el.


A gyermekek védelme során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A gyermekek védelmét 
ellátó szervezetek és személyek a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben 
elismert jogait biztosítva járnak el. A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy 
kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, 
ügyeinek intézésével foglalkozik. A gyermeki jogok védelme munkaköri kötelesség.


I.II. A gyermek kötelességei 
A. gondozása és nevelése érdekében működjön együtt gondozójával, nevelőjével, szülőjével vagy más 

törvényes képviselőjével
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B. vegyen részt intézményes nevelés-oktatásban, teljesítse a tankötelezettség megkezdéséhez szükséges 
előírásokat


C. vegyen részt az óvodai foglalkozásokon

D. óvja saját és társai testi épségét, egészségét

E. tartsa be az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét

F. őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, 

óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit

G. az óvoda pedagógusai és alkalmazottai, óvodás társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

H. ötödik életévének betöltésétől kezdve, óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő 

foglalkozásokon vegyen részt

I. tartsa meg a kirándulásokra, óvodán kívüli foglalkozásokra vonatkozó külön szabályokat


A gyermeki kötelességek betartatása kötelező minden szülő, törvényes képviselő és gondozó számára.


I.III.Szülők jogai 
A. megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az 

abban foglaltakról

B. gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi 

tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon

C. kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők 

megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen

D. írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus megvizsgálja, 

és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül legkésőbb a tizenötödik napot követően választ 
kapjon


E. a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 
foglalkozásokon


F. személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit 
érintő döntések meghozatalában


G. joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét

H. az igénybevett szolgáltatásokért megszabott térítési díjakat határidőre megfizesse

I. gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti 

meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát

J. az oktatási jogok biztosához forduljon


I.IV.Szülők kötelességei 
A. 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


B. biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését

C. tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet 

tanúsítson irántuk.

D. kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének 

az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel 
foglalkozó pedagógusok 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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II. Működés rendje 
• Nevelési év: az adott év szeptember 01-től következő év augusztus 31-it tart.


• Szorgalmi időszak: szeptember 01-től következő év május 31-ig tart.


• Nyári élet: június 01-től augusztus 31-éig: összevont csoportokkal zajlik, mialatt a dolgozók töltik éves 
szabadságuk nagy részét.


• Takarítási szünet: minden nyáron két hétre bezár az intézmény, mialatt a helységek és berendezések 
alapos takarítása és eszközök javítása, alapos fertőtlenítése folyik, továbbá ilyenkor végzik a javító és 
karbantartó munkálatokat. Ez jellemzően július utolsó és augusztus első hetére esik. A pontos időpontot 
minden naptári év februárjában kerül meghatározásra.


• Téli szünet: Karácsony és Új év között az intézmény zárva tart, illetve ha az új év utáni első nap 
munkanap, akkor azon az egy napon szintén zárva van az intézmény.


• Nevelés nélküli munkanap: a jogszabályban meghatározott évi 5 nevelés nélküli munkanapot nem tartjuk. 
Áthelyezett munkanapokon (munkaszombatok) viszont az intézmény zárva tart.


Azokban az időszakokban, mikor az intézmény zárta tart, saját gyermeke elhelyezéséről a szülőnek kell 
gondoskodnia. Felügyeletet nem tudunk biztosítani.


II.I.  Nyitva tartás 
Az intézmény nyitva tartása: munkanapokon hétfőtől péntekig, reggel 5 órától délután 17 óráig.


A nyitvatartási idő betartása kötelező.


Hétvégéken, nemzeti ünnepek és államilag elfogadott ünnepnapok, valamint áthelyezet munkanapok 
alkalmával az intézmény zárva van.


II.II.Az óvoda napirendje 
A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a 
hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált 
kezdeményezések, valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő 
időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend 
igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a 
helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a 
gyermeknek.

A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus 
arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és hetirendet a gyermekcsoport 
óvodapedagógusai alakítják ki az Országos Nevelési Alapprogram szempontjaira építve a helyi Pedagógiai 
Programban meghatározott sajátosságok alapján.

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás 
folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, 
együttműködve a gondozást végző munkatársakkal.


A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk ki, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális tevékenységek 
egyensúlyban legyenek. Az egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk, ezért lehetőséget adunk 
a megfelelő mennyiségű és minőségű mozgásra, sportolásra, gondoskodunk a változatos, egészséges 
étrendről.


Csoportok napirendje:

• 500-700: alvás/csendes pihenő.

• 700-730: játék és gyülekező az ügyeletes csoportban

• 730-800: játék és gyülekező az saját csoportban

• 800-830: tízórai

• 830-1000: gondozási teendők, szabad játék, játékos indíttatású komplex tevékenység kezdeményezések, 

mindennapos mozgás, tevékenységben megvalósuló tanulás

• 1000-1100: udvari játék, séta, kirándulás, levegőzés

• 1100-1200: ebéd 

• 1200-1400: mesehallgatás, alvás/csendes pihenő
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• 1400-1430: uzsonna

• 1430-1600: iskola előkészítő foglalkozások, fakultatív szakkörök, sport edzések, játékos komplex 

tevékenységek, szabad játék, udvari játék

• 1600-1700: szabad játék, udvari játék, hazabocsátás 


Hogy a gyermek megfelelő minőségben tudjon részt venni az óvodai életben és a megvalósuló 
kezdeményezések nyújtotta fejlesztésben, ahhoz időben kell érkeznie. Minden gyermeknek meg kell 
érkeznie 800 órára, hogy ez a feltétel megvalósuljon.


II.III. Heti rend 
A heti rend minden évben felülvizsgálatra kerül és függ a következő nevelési év adottságaitól, a 
szolgáltatóktól és a tervezett pedagógiai tevékenység tervezetétől.


Alapellátásban lévő szolgáltatásaink:

• Jégkorcsolya

• Mozgáskotta program

• Idegen nyelvhez szoktatás,

• Védőnői ellátás

• Logopédiai

• Gyógy- és fejlesztőpedagógiai ellátás


Alapellátáson felüli, külsős szolgáltatók által 
nyújtott tevékenységek:

• tánc

• foci

• görkorcsolya

• zeneovi

• hittan

• okosító torna

• küzdősport

• úszás 

A külsős szolgáltatók által nyújtott tevékenységek minden év augusztusában kerülnek felmérésre a 
következő nevelési évre tervezve. A végleges, aktualizált heti rend a vezetői munkatervben és a honlapon 
kerül kihirdetése.


A Pedagógiai Program alapján a hetirend a következő:


Hétfő: 	 	 Komplex cselekvő-felfedező tevékenységek/

	 	 Fókuszban a külső világ tevékeny megismerése (benne matematika tartalmú 	 	 	
	 	 tevékenységek)

Kedd: 	 	 Komplex cselekvő-felfedező tevékenységek/

	 	 Fókuszban az rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Szerda: 	 Komplex cselekvő-felfedező tevékenységek/

	 	 Fókuszban a verselés, mesélés, drámajáték

Csütörtök: 	 Komplex cselekvő-felfedező tevékenységek/

	 	 Fókuszban ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Péntek:		 Komplex mozgásos nap


II.IV. Éves rend 
Az éves rend taglalja az intézményben megtartott ünnepélyek, rendezvények és események tárgyát, 
tematikáját és rendelkezik a szervezés körülményeiről. Mindenkori éves rendet az aktuális intézményvezető 
által készített éves munkaterv tartalmazza a következő nevelési évre.


Nyílt napjaink: Tök jó nap! - októberben, Mindenszentek előtt

Adventi készülődés - decemberben, Karácsony előtt

Tavaszi zsongás - Húsvét előtt

Sport nap - május, ballagás és évzárók előtt


Nevelés nélküli munkanapok: nincsenek.


Takarítási szünet: július utolsó és augusztus első hetében (pontos dátum minden év február 15.-éig).


Áthelyezett munkanapok: államilag meghatározott áthelyezett munkanapokon (munkaszombat) az 
intézmény zárva.
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Az éves program az életkori sajátosságok figyelembevételével eltérhetnek a kiscsoport (I.) a középső (II.) és 
a nagy csoport (III.) számára. Általános szempontok szerint az éves rend a Kölyöksziget Óvodában a 
következőképpen áll össze:


Szeptember • Beszoktatás (I.) és visszaszoktatás (II., III.)

• Első felében: szülői értekezletek (középső és nagy csoportos)

Október

• Beszoktatás (I.)

• Színház és koncert

• Úszás (II., III.)

• Teddy Maci kórház

• Tök jó nap! - őszi nyílt nap a hónap végén

November • Jégkorcsolya (II., III.) 

• Színház

December
• Mikulás ünnepség (Grimm-busz)

• Adventi készülődés

• Jégkorcsolya (II., III.)

Január • Jégkorcsolya (II., III.)

• Színház

Február • Farsang

• Jégkorcsolya (II., III.)

Március
• Színház

• Jégkorcsolya (II., III.)

• Úszás (II., III.) - a hónap vége felé 

Április
• Tavaszi zsongás - tavaszi nyílt nap Húsvét alkalmából

• Beiratkozás (nagyjából a hónap közepén)

• Anyák napi ünnepségek

Május
• Sport nap (nyílt nap, a sportedzések bemutatkozása)

• Gyereknap

• Évzárók, ballagás - utolsó héten

Június • Szabadságolások, csoportösszevonások, nyári élet

• Szülői értekezlet az új kiscssoprtosok szüleinek

Július • Szabadságolások, csoportösszevonások, nyári élet

• Takarítási szünet - utolsó héten

Augusztus • Takarítási szünet - első héten

• Szabadságolások, csoportösszevonások, nyári élet

/ . oldal26 8
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III. A gyermek mulasztásával kapcsolatos rend 
A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától (szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. 
1

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. Távolmaradásnak tekinthető 
az, ha a gyermek a jogszabályban előírt négyórás időkeretben (8-12) nem érkezik meg. A mulasztást 
igazoltnak kell tekinteni:

• a szülő írásbeli kérelmére,

• a gyermek, a tanuló beteg volt,

• a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,

• a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének időtartamát a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 49. § (2b) 

bekezdése szerinti igazolással igazolja.


Abban az esetben, ha a gyermek távolmaradását, hiányzását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az 
óvoda vezetője köteles a szülőt értesíteni a gyermek első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor. Az 
értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az óvoda 
értesítése eredménytelen maradt, és a gyermek ismételten igazolatlanul mulaszt, az óvoda a gyermekjóléti 
szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyermek szülőjét.

Ha a gyermek 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 - köteles hivatalból 
értesíteni a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, 
családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.

Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda 
vezetője a mulasztásról köteles hivatalból tájékoztatni az általános szabálysértési hatóságot.

Ha a gyermek a igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője 
haladéktalanul köteles hivatalból értesíteni a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 
gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi 
szakszolgálatot.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás 
mértéke az adott nevelési évben összesen óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.


III.I. Mulasztás szülői kérésre 
A gyermek a szülő előzetesen benyújtott, írásos kérésére igazoltan maradhat távol az óvodai foglalkozástól. 
Az szülő kérelmére történő igazolt távolmaradás mértéke és időtartama jogszabályban nem korlátozott, 
azonban a szülőnek figyelemmel kell lenni a gyermek tankötelezettség megkezdéséhez szükséges előírások 
teljesítésének megvalósulására irányuló kötelezettségére (lásd: I.II. pont B. bekezdés).


Az írásos kérelemnek tartalmaznia kell:

• A kérelmező szülő/törvényes képviselő nevét

• A gyermek nevét

• A gyermek óvodai csoportjának nevét

• A távolmaradás kezdő és végső dátumát

• A kért távolmaradás nevelési napokban meghatározott számát

• A kérelem keltezését

• A kérelmező szülő/törvényes képviselő aláírását

• A távolmaradást engedélyező pedagógus aláírását

• A távolmaradás engedélyezésének keltezését


A kérelmet minden esetben a távolmaradást megelőző nevelési napig be kell nyújtani. Csak és kizárólag az 
engedélyező által aláírt kérelem minősül igazolt mulasztásnak.

A kérelem engedélyezéséről a szülő/törvényes képviselő igazolást kap, melyet javaslunk megőrizni az adott 
nevelési évben.

Az kérelem mintája megtalálható a házirend Mellékletében (1. számú melléklet) valamint letölthető az 
intézmény honlapjáról: https://www.kolyoksziget-ovoda.hu/letoltheto-dokumentumok/


 2011. évi CXC törvény 8. § (2)1
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III.II. Mulasztás egészségügyi okból 
Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja. Ha a pedagógus 
megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről és a lehető 
legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit, akik kötelesek gondoskodni gyermekük mihamarabbi 
elszállításáról. Ezt követően a házi gyermekorvossal /háziorvossal fel kell vennie a kapcsolatot.

Ehhez kapcsolódóan, aki saját magán vagy a gondozásában álló személyen fertőző betegség tüneteit 
észleli vagy erre utaló gyanúja van, köteles orvosi vizsgálatot kezdeményezni. Ebben az esetben értesíteni 
kell az intézmény vezetőjét a kialakuló járvány vagy továbbfertőzés elkerülése érdekében.

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt.  
A gyermek az óvodába kizárólag tünetmentesen, orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el 
kell fogadnia. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos 
időtartamát és azt a dátumot, amelytől fogva közösségbe mehet.


A következő tünetek észlelése esetén a gyerek nem mehet gyerekközösségbe:  
- láz 
- köhögés 
- nehézlégzés 
- torokfájás 
- hányás 
- hasmenés 
- sárgaság 
- bőrkiütés (kivéve a krónikus nem fertőző bőrbetegséget) 
- egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés 
- váladékozó szembetegség 
- gennyes fül- és orrfolyás 
- tetű és rüh jelenléte


Ezen tünetek bármelyikének észlelése esetén a szülő gyermekközösségbe nem viheti a gyermeket. 
Amennyiben ezek a tünetek az óvodában jelentkeznek a gyermek a közösségből otthonába küldendő. 


Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az 
óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem 
lehetséges. 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IV. Térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések 
A teljeskörű díjszabási szabályok megtekinthetők az intézmény Térítési díj szabályzatában, ami 
megtalálható az intézmény faliújságján, kérésre az intézmény vezetőjénél, vagy letölthető a honlapról: 
https://www.kolyoksziget-ovoda.hu/teritesi-dijak/


Az étkezési, gondozási és óvodai nevelési díjak összegének és a kedvezmények biztosításának 
meghatározása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Az intézmény a gondviselőkkel kötött szerződésben rögzíti a térítési díj aktuális összegét, melyhez 
gondviselői nyilatkozatot kérhetnek be. A fizetendő díjak mértéke év közben egy alkalommal korrigálható, 
ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A díjak változásáról az Intézmény a gondviselőt, 30 naptári 
nappal a hatálybalépés előtt tájékoztatja írásban (e-mail), illetve a változásról szóló határozat megszületését 
követő első szülői értekezleten.


A továbbiakban a Házirend díjakra vonatkozó szakasza csak a legfontosabb információkat ismerteti.


IV.I. Étkezési díj 
Az óvodai, bölcsődei ellátást igénybevevők az étkezésért térítési díjat kötelesek fizetni.

A térítési díj szeptember 1-jétől érvényes összegét minden év május 31. napjáig a Pick Gyermeknevelési 
Alapítvány kuratóriuma határozza meg.

A szeptember 1-jétől érvényes térítési díjakat legkésőbb június 30-ig az intézmény közzéteszi fali 
hirdetményben, írásban értesíti a gondviselőket a megadott e-mailes elérhetőségen, illetve a honlapján: 
www.kolyoksziget-ovoda.hu

Az étkezési térítési díj aktuális összegét mindenkori, érvényben lévő Térítési díj szabályzat függeléke 
tartalmazza. A függeléket minden év május 31-ig frissíteni kell.


A térítési díj havi összegét:

• az ellátást igénybevevő gyermek esetén a gondviselői felügyeletet gyakorló gondviselő vagy más 

törvényes képviselő,

• az ellátást igénybevevő gondnokolt esetén a törvényes képviselő,

• vagy a törvényes képviselő munkáltatója

az intézmény számlájára átutalással fizeti meg.


A gyermekétkeztetés során a gondviselő ingyenes étkezésre jogosult az óvodai nevelésben részesülő 
gyermek után, ha :
2

• 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, 

• olyan családban él, amelyben a gondviselő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 


• nevelésbe vették

A kedvezmények igénybevételéhez a 328/2011. XII.29) Korm. rend 6. sz. melléklete szerinti nyilatkozatok 
kitöltése szükséges. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

A gondviselő 15 napon belül köteles a közétkeztetést biztosító intézményt írásban tájékoztatni az ellátásra 
való jogosultság feltételeit érintő bármely lényeges tény, körülmény megváltozásáról.


A diétás étkezés megrendeléséhez a szakorvos által kiállított, a diéta típusát pontosan meghatározó 
igazolást kell leadni az intézményvezetőnek. Csak olyan igazolás fogadható el, amelyen pontosan fel 
vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó allergén anyagok.


 2015. évi LXIII. törvény (Gyvt.) 21/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján2

/ . oldal26 11

https://www.kolyoksziget-ovoda.hu/teritesi-dijak/
http://www.xn--klyksziget-ovoda-mwbc.hu


Kölyöksziget Óvoda Házirendje

Az étkezés megrendelése: 
• A beíratott gyermek gondviselője a beiratkozáskor nyilatkozik arról, ha az általánostól eltérő étkezést kér 

gyermekének. Amíg a gondviselő változást nem jelent be, a gyermek óvodai jogviszonya folyamán ez a 
nyilatkozat az érvényes.


• Ha a szülő/törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, akkor a gyermekek számára a munkanapokon 
biztosítja az óvodában a napi 3-szori étkezést.


• Csak az veheti igénybe az étkezést, akinek érvényes rendelése van az adott napra. Az a gyermek, akinek 
az adott napra nincs érvényes étkezés rendelése, az óvodai ellátást sem veheti igénybe.


Az étkezés lemondása: 
• A változtatásokat az étkezésben a gondviselő a következő e-mail-címeken jelezheti: info@kolyoksziget-

ovoda.hu

• Minden munkanapon a 9 óráig beérkező jelzéseket tudjuk figyelembe venni a követő munkanapra 

vonatkozóan. Amennyiben az étkezés lemondása reggel 9.00 óráig megtörténik, úgy a következő napra 
már nem kerül kiszámlázásra az étkezés.


• Amennyiben a gondviselő az étkezés lemondásáról nem intézkedik, az étkezési térítési díj folyamatosan 
kiszámlázásra kerül. 


• Ingyenes étkező esetén, ha nem történik meg időben a lemondás, a hiányzás 2. napjától a gondviselőnek 
a megsemmisítésre kerülő adag miatt megsemmisítési díjat kell fizetni. A mulasztási díj összege 
megegyezik az étkeztetési feladatokat ellátó szolgáltató által az intézménynek kiszámlázott napi adagár 
összegével. 


• Fontos, hogy a lemondásra kerülő napokat és a lemondani kívánt étkezéseket pontosan adják meg. 
Bármilyen változás esetén újból kell azt jelezni.


• Abban az esetben, ha a gyermek betegség vagy egyéb családi ok miatt adott napon nem tudja az 
intézményben igénybe venni az étkezést, és az étkezés lemondására már nincs lehetőség, a gondviselő 
az ételt saját ételhordó edényében elszállíthatja az adott napon 930-1030 között. 


• Az intézményi adminisztrátor a lemondásokat figyelembe véve naponta, írásban rendeli meg a 
Szolgáltatótól az étkezést.


IV.I. Nevelési díj 
A magán köznevelési intézmény szolgáltatásainak igénybevételét fizetési kötelezettséghez kötheti. 
3

A térítési díjak összegét és az esetlegesen nyújtható kedvezmények mértékét a PICK Gyermeknevelési 
Alapítvány Kuratóriuma határozza meg. Az aktuális térítési díjakat a mindenkori, érvényben lévő Térítési díj 
függeléke tartalmazza. A függeléket minden év május 31-ig frissíteni kell.


A nevelési díj összegét egy nevelési évre számolja ki a fenntartó, ezt az összeget osztja el a 12 hónapra. A 
nevelési gondozási díjat előre, az étkezési térítési díjat utólag kell az adott hónapra kifizetni.


A havi intézményi nevelési térítési díjat az óvodai jogviszony időbeli hatálya alatt minden hónapban 
köteles fizetni a gondviselő/fizető fél, akkor is, ha esetleg betegség, vagy egyéb ok miatt a gyermek 
tartósan nem jár óvodába.

Gondozási díj visszafizetésére nincs lehetőség.


Adható kedvezmények:  
• Testvérkedvezmény: a második beíratott gyermek után a nevelési díj 50%-át kell fizetni, 

• Bonafarm cégcsoport kedvezmény:  a nevelési díj 50%-át kell fizetni.

• Bonafarm cégcsoport kedvezmény + testvérkedvezmény:  második beíratott gyermek után 25%-os díjat 

kell fizetni havonta.


IV.II. Térítési díjak megfizetése 
• A térítési díjak pontos összegének meghatározása a havi étkezési nyilvántartások lezárása után, a 

tárgyhónap utolsó napján történik. 

• A gondviselő/fizető fél minden hónap 8.- ig számlát kap az aktuális összegről.

• A nevelési, gondozási díjat és az étkezési térítési díjat fő szabály szerint a gondviselő vagy annak 

munkáltatója fizeti, a nevére kiállított számla ellenében, minden hónap 15. napjáig, átutalással az 

 2011. évi CXC. Törvény 31.§ (2) c.)3
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intézmény  -  Kölyöksziget Óvoda – Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01329974-00100000 számú 
bankszámlájára


• Készpénzes vagy csekkes befizetésre az intézményeknél nincs lehetőség.

• A szülő, gondviselő a térítési díjak megfizetését az intézmény kérésére az átutalást igazoló bizonylatok 

bemutatásával köteles igazolni.


IV.III. Fizetési elmaradások rendezése 
• amennyiben a fizető fél a vállalt fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az Intézmény 

illetve a Fenntartó fizetési felszólítást küld a Gondviselőnek. 

• a fizetési határidő eredménytelen elteltével a gondviselő elveszíti a gondozási térítési díjból a  fenntartó 

által nyújtott kedvezményre való összes jogosultságát.

• a fizetési felszólításban meghatározott fizetési határidő eredménytelen leteltét követően az intézmény 

jogosult a 2011. évi CXC tv. 31.§ (2)c.  alapján a gyermek óvodai jogviszonyát megszűntetni, és erről 
köteles az illetékes jegyzőt, illetve szakhatóságokat értesíteni. 


• a jogviszony megszűnése nem mentesíti a gondviselőt a fizetési kötelezettségének teljesítése alól – annak 
teljes rendezéséig.


• az óvodai jogviszony bármilyen okból történő megszűnésekor a Gondviselőknek – legkésőbb a 
megszűnés napjáig – a szerződésből eredő mindennemű fizetési kötelezettségüket rendezniük kell. 


• a Kölyöksziget Óvoda, illetve a Pick Gyermeknevelési Alapítvány, mint fenntartó az esetleges fizetési 
elmaradást végrehajtási eljárásban, illetve polgári peres úton érvényesítheti. 

/ . oldal26 13



Kölyöksziget Óvoda Házirendje

V. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái 
A gyermekek jutalmazásában a pozitív értékelést tartjuk elsődlegesnek, valamint a követendő magatartási 
formák kiemelése, megerősítése a módszer alapja. Jutalmazási formák, a dicséret, a szeretetnyilvánítás, az 
elismerő cselekvés, melyek megerősítik a gyermek pozitív viselkedését.


Jutalmazási szempontok:

• példamutató magatartást tanúsít, 

• folyamatosan jó eredményt ér el, 

• a csoport érdekében közösségi tevékenységen vesz részt, 

• az óvodában, vagy azon kívül teljesítményben, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, 

bemutatókon vesz részt, 

• vagy bármely más módon hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez.


A jutalmazás (dicséretek) szintjei: 

• pedagógusi dicséret

• csoportban dicséret

• intézményi elismerés


A jutalmazó intézkedések elvei: 

• következetesség, 

• rendszeresség,

• minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni, 

• közösségi érdekek szem előtt tartásával a legeredményesebb formát kell alkalmazni.


Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái:

• szóbeli dicséret négyszemközt 

• szóbeli dicséret a csoporttársak előtt 

• szóbeli dicséret a szülő jelenlétében 

• pályázatokon, versenyeken nyert oklevelek kifüggesztése a csoportszoba falára, vagy a csoport fali 

újságára

• honlapon, Facebookos oldalon való megjelenés 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VI. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazási 
elvei 

A fegyelmező intézkedések nevelő szándékúak. A fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság 
elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a cselekmény súlyától függően el lehet térni. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

• az agresszió, a másik gyermek megverése, bántalmazása, 

• az egészségre ártalmas cselekedetek, törekvések, 

• a szándékos károkozás, 

• az intézmény nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, azok bántalmazása.


A gyermek gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a gyermek szülője, törvényes képviselője a 
magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 
mértékét a körülmények figyelembe vételével az intézmény vezetője és a fenntartó képviselője határozza 
meg.

 
A fegyelmező intézkedések szintjei: 

• pedagógusi figyelmeztetés, intés, megrovás 

• pedagógusi intézkedés 

• pedagógus kezdeményezésére szülő bevonásával történő intézkedés 

• intézményvezetői figyelmeztetés, intés, megrovás 

• intézményvezetői intézkedés


Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái:

• szóbeli figyelmeztetés, 

• határozott tiltás,

• bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás, bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre 

távoltartás, gondolja végig cselekedeteit, majd megbeszélés, következtetés levonása

• a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés. 


A fegyelmező intézkedések elvei: 

• következetesség, 

• rendszeresség,

• minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni, 

• közösségi érdekek szem előtt tartásával a legeredményesebb formát kell alkalmazni. 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VII. Védő-óvó előírásokkal kapcsolatos vegyes rendelkezések  4

A. Nevelésünk eredményessége érdekében a gyerekeknek 8 óráig be kell érkezniük az óvodába.

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

C. Reggel a szülőnek gyermekét az óvodapedagógusnak, dajkának vagy pedagógiai asszisztensnek kell 

átadnia, csak így vállalhatunk felelősséget értük.

D. Megérkezéskor a gyereknek cipőt kell cserélnie, kezet mosnia, esetleg átöltöznie olyan ruhába, ami 

kényelmes viseletet biztosít az eredményes óvodai tevékenységekbe.

E. A gyermek a csoportszobába váltócipőben léphet be, a szülők kinti cipőben nem léphetnek be a 

szobába!

F. Az óvodából délután 14 órától vihető haza a gyerek a nevelőmunka zavarása nélkül. Az 

óvodapedagógusokkal való egyeztetés esetén lehet ettől eltérni.

G. Délutáni udvaron tartózkodáskor kérjük, hogy a szülő menjen oda az óvodapedagógushoz, dajkához, 

vagy pedagógiai asszisztenshez, vegye át gyermekét, és csak ezután távozhatnak el az óvodából. 
Délután az óvodapedagógustól átvett gyermekért a szülő felel az óvoda területén is.


H. A balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az óvoda udvara játszótéri tevékenységre 
nem használható.


I. Indokolatlanul ne tartózkodjanak az intézmény területén!

J. A Szülőnek a gyermeke megérkezését és távozását minden esetben jeleznie kell az óvoda dolgozóinak!

K. Gyerekükkel kapcsolatos, esetleges magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógusok figyelmét 

munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoportról, mert ez könnyen balesetet idézhet 
elő, zavarhatja a nevelés folyamatát!


L. Gyermekükkel kapcsolatos információt csak a saját óvodapedagógusaiktól vagy, az óvoda vezetőjétől 
kérjenek!


M. Írásban kell nyilatkozni arról, kinek adhatjuk ki a gyereket (minta - 2. számú melléklet), ha a szülő/
gondviselő akadályoztatva van.  Elvált szülők esetén bírósági végzésnek megfelelően járunk el, melynek 
egy másolatát át kell adni az óvoda számára, amit a gyermek személyi anyagához csatolunk.


N. Számunkra nem ismert ember személyazonosságáról meg kell győződni (pl. Személyazonosításra 
alkalmas, fényképes dokumentum felmutatásával).


O. Módosult tudatállapotú (ital, gyógyszer, kábítószer, stb.) személynek nem adjuk ki a gyermeket.

P. Kiskorú  személynek a gyermek nem adható ki.
5

Q. Amennyiben a gyermekért nem jönnek zárásáig (17.00-ig), az óvodapedagógus kötelessége először 
telefonon keresni a szülőt, majd ha ez nem vezetett eredményre, az illetékes hatóság intézkedését kell 
kérnie (Gyermekjóléti Szolgálat).


R. Amíg gyermek tartózkodik az intézmény területén, a kapukat, bejárati ajtókat kulcsra zárni tilos! Viszont 
a gyermekek számára el nem érhető magasságban, biztonságosan záródó és könnyen kezelhető 
rendszert kell alkalmazni.


S. A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, 
védelmét figyelemmel a baleset megelőzés szempontjaira.


T. A nevelési-oktatási intézményben olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a 
balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására.


U. Fejleszteni kell a gyermek biztonságra törekvő viselkedését.

V. A gyermekeket egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket kell felruházni.

W. Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint minden 

óvodai csoportban - a gyermekek életkorának megfelelően - ismertetni kell az egészségük és testi 
épségük, valamint biztonságuk védelmére vonatkozó szabályokat, veszélyforrásokat és az elvárható 
magatartásformákat. 


X. Baleset esetén a Balesetvédelmi terv szabályozása alapján kell eljárni

Y. Intézményünkben a tűz- és bombariadó esetén szükséges intézkedéseket az SZMSZ tartalmazza.

Z. A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: 


Z.a) a helyiségek és az udvar rendjének betartása, 

Z.b) a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata, 

Z.c) az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be, 

Z.d) alvásidőben csak az óvodapedagógus által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál, 

Z.e)a csoportszobát csak engedéllyel hagyhatja el az óvodapedagógus, vagy a dajka felügyelete mellett 

(mosdó használata, más helységbe való távozás, stb. esetén)

Z.f)  az udvaron tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat, 


 20/2012. EMMI rendelet 129§ (5)4

 2013. évi V. törvény [ Ptk. (új) ] 2:10. § (1)5
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Z.g) társát vagy társai játékát nem zavarhatja, 

Z.h) társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort, fenyegetést nem 

alkalmazhat.

AA.A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében 


AA.a) ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, amely 
megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük, hogy azonnal jelezze az óvoda bármelyik 
dolgozójának, vagy az óvoda vezetőjének!


AA.b) kérjük a szülők munkahelyi- és lakcímét, valamint telefonszámát, annak változásait 
szíveskedjenek bejelenteni a csoport óvodapedagógusainak, hogy baleset, vagy betegség estén 
azonnal értesíteni tudjuk a Szülőket,


AA.c) baleset esetén Szülőkkel egy időben szükség esetén azonnal értesítjük a mentőket is,

AA.d) az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen lehet tárolni, 

őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így megrongálódásuk, eltűnésük esetén az intézményt 
kárfelelősség és kártérítés nem terheli,


AA.e) a testápoláshoz szükséges személyes tárgyak (fogkefe) tisztántartásáról az óvoda dolgozói, 
cseréjük biztosításáról pedig az jelzés alapján a szülők gondoskodnak,


AA.f) a szülők kötelessége és felelőssége ellenőrizni, gyermeke mit hoz magával az óvodába,

AA.g) A gyermekek testi épsége érdekében csak a kijelölt útvonalon közlekedhetnek, csakis a számukra 

engedélyezett helységekben tartózkodhatnak.

BB. Otthonról beküldött gyógyszert az intézmény dolgozói nem adhatnak be a gyermekeknek. 

Kivételt képeznek a magas láz csillapítására szolgáló készítményeket, illetve orvosi igazolással és szülői 
nyilatkozattal  rendelkező állandó gyógyszerezést igénylő gyermekek esetében (pl. allergia, inzulin 
betegség, stb.). Ezekről szakorvosi papírt kell benyújtani az intézmény részére, illetve részletes, írásos 
tájékoztatást kell nyújtani a gyógyszer adagolásáról, valamint nyilatkozatban kell jelezni a felelősségi és 
kötelességi szinteket a szülő és a dolgozók részéről egyaránt.


CC. Fertőző gyermekbetegség esetén a Szülő köteles az óvodát azonnal értesíteni, a további 
megbetegedések elkerülése érdekében, illetve a preventív intézkedések miatt.


DD. A gyermeke esetleges gyógyszerérzékenységéről, illetve bármilyen előforduló allergia, betegség esetén 
a szülőnek tájékoztatni kell az óvodapedagógust, aki mihamarabb értesíti az óvoda vezetőjét.


EE.  Ne hozzanak ételt az intézmény területére, őrizetlenül ne hagyják azt! Az engedély nélkül behozott és 
őrizetlenül hagyott élelmiszer érzékenységben szenvedő gyermekhez juthat, aminek komoly 
következményei lehetnek. Étel behozatala csakis az óvodapedagógussal egyeztetett esetben és módon 
lehetséges. 
Kivételt képeznek azok az élelmiszerek, melyekrő l e lőzetesen a szülő egyeztetett 
azóvodapepdagógussal (pl. Születésnapi torta). A fent említett,  behozott élelmiszer esetén mellékelni 
kell az élelmiszert előállító cég/szervezet nyilatkozatát, mely nyilatkozik a HACCP rendszer 
alkalmazásáról és annak betartásáról (minta - 3. számú melléklet)


FF. Az öltözőben étkezni nem szabad.

GG.Az óvodába behozható felszerelés, játék, eszköz:


GG.a) a gyermek személyes holmija

GG.b) váltócipő - jól szellőző lábbeli, lehetőleg szandál, ne papucs vagy mamusz. Jól tartsa a lábat, 

olyan legyen, ami nem csúszik, nem esik le a lábáról, nem bukik fel benne a gyerek.

GG.c) udvari játékhoz kényelmes ruha, megfelelő kinti cipő, 

GG.d) korcsolyázáshoz vízhatlan overall és  kétujjas, vízhatlan kesztyű, bukósisak.

GG.e) két váltás alsónemű,

GG.f) Mozgásos foglalkozáshoz rövid nadrág és röpidújjú póló, sportcipő,

GG.g) fogkefe, fogkrém, papír zsebkendő (1x 100 db/csomag/hónap, fésű, alváshoz pizsama)

GG.h) Amennyiben a gyerek igényli, 1 db, puha, nagyjából max. 20x25 cm-es alvók


HH. Az óvodába járáshoz nem szükséges dolgok bevitelét kérjük mellőzni.

II. Otthonról hozott játékokért és értékekért (arany ékszer, fülbevaló, karóra, stb.) felelősséget nem 

vállalunk.  6

A behozott tárgyak elhelyezésének helyéről, módjáról az óvodapedagógusok rendelkeznek, valamint ők 
döntenek arról is, hogy a nem pedagógiai céllal behozott eszköz bent maradhat-e. Azokat a tárgyakat, 
ami az óvodapedagógus által nem engedélyezett, az óvodapedagógus elkobozhatja és 
visszaszolgáltatja a szülőnek.


JJ. A gyerekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. Kérjük, jellel vagy névvel ellátni a gyermek összes 
holmiját! A gyermekek személyes dolgait az öltözőben a jelüknél szíveskedjenek elhelyezni!


KK.Csoportpénz gyűjtése nem megengedett.


 2011. évi CXC. törvény 25.§ (3)6
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LL. Az intézmény konyháiban csak az intézmény személyzete tartózkodhat.

MM.Az intézmény területén és öt méteres körzetében dohányozni tilos!

NN.Az intézmény látogatására (a jogosultakon kívül) csak az intézményvezető adhat engedélyt.

OO.Minden olyan program, melyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul, a szülő(k) beleegyezésével kerül 

megszervezésre.

PP. Az intézmény területén biztonsági kamera működik, melynek felvételeit a rendszer felveszi és tárolja azt 

a mindenkori GDPR szabályzatban meghatározottaknak megfelelően.

QQ.A Házirenden nem taglalt esetekben, óvodánk működésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült 

kérdésekkel, forduljanak bizalommal az, óvodapedagógusokhoz, az intézményvezető-helyetteshez, 
valamint az intézményvezetőhöz.


RR.Panaszjog: panasz esetén a Panaszkezelési szabályzat szerinti eljárásrend a követendő. 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VIII. A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK, 
LEGITIMÁCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDJE 

• A óvodai Házirend tervezetét az intézmény vezetője készíti el.

• Az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestület fogadja el.

• A Házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség 

hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.

• A Házirend a fenntartó jóváhagyásával hatályba lép.

• Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezheti az óvoda vezetője, a nevelőtestület, vagy a 

szülői szervezet.

• A Házirend módosítását az első három pontban leírt módon kell végrehajtani.

• Felülvizsgálatot, módosítási javaslatokat kezdeményezhet kétévente a fenntartó, a vezetőség, vagy a 

nevelőtestület.

• A szülő joga különösen, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény Házirendjét és tájékoztatást 

kapjon az abban foglaltakról.

• A Házirendet az intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell 

hozni.

• A Házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, továbbá annak 

érdemi változása esetén arról a szülőt tájékoztatni kell.

• Egy példányát az intézményvezető irodájában kell elhelyezni.

• Egy példányt úgy kell elhelyezni, hogy hozzáférhető legyen minden olyan érdeklődő számára akiknek a 

hatályos jogszabályok betekintési lehetőséget írnak elő.

• Minden év elején az intézményvezető feleleveníti a Házirendben foglaltakat az évindító szülői értekezleten.

• A Házirend érvényesülését folyamatosan figyelemmel kíséri az igazgatóság, a nevelőtestület, a szülői 

szervezet.

• A Házirend következő felülvizsgálatának  javasolt időpontja: 2023. szeptember. 

Felelős: intézményvezető 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IX. A Házirend alapjául szolgáló jogszabályi utalások 
tételes felsorolása: 

• 2011. évi CXC. törvény 25.§ (2)

• 2011. évi CXC. törvény 25.§ (3)

• 2011. évi CXC. törvény 25.§ (4)

• 2011. évi CXC. törvény 25.§ (5)

• 2011. évi CXC. törvény 70.§ (2) g)

• 2011. évi CXC. törvény 72.§ (5) a)

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3.§ (7)

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5.§ (1) a)

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (2) a)-b)

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (10)

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82.§ (3)-(4)

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 129.§ (5)

• 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

• 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

• 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

• 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

• 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 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X. Mellékletek 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Kölyöksziget Óvoda Házirendje

1. számú melléklet 
Óvoda neve: Kölyöksziget Óvoda

Címe: 6725 Szeged, Szabadkai út 18.

Oktatási azonosítója: 029503

Nevelési év: 202  /202


Szülői kérelem

óvodai távolmaradás engedélyezése iránt


Alulírott 


óvodai foglalkozásoktól való távolmaradását szíveskedjen engedélyezni.


Tudomásul veszem, hogy a távolmaradási kérelem nem minősül étkezési lemondásnak. A fent szereplő 
napokra szóló óvodai étkezés lemondását kötelességem tudatában, a szokott módon intézem (ingyenes 
étkező esetén is).


Dátum: ___________________	 	 	 	 	 	 ____________________

Kérelmező aláírása 	 


A szülő kérelmére a távolmaradást engedélyezem.


Dátum: ___________________	 	 	 	 	 	 ____________________

Engedélyező aláírása


————————————————————————————————————————


A szülő kérelmére a  tartó távolmaradást engedélyezem.


Dátum: ___________________	 	 	 	 	 	 	 ________________________

Engedélyező aláírása


szülő/törvényes képviselő

csoportos

nevű gyermekem

-tól

-ig

nevelési napra
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2. számú melléklet 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3. számú melléklet - HACCP igazolás MINTA 
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XII. Függelékek 
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