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A házirend jogszabályi háttere: 

-   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

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

intézmények névhasználatáról  

-  1997. évi XXXI. tv. A Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról  

Bevezető rendelkezések  

A köznevelési törvény 25.§ (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ (1) alapján 

a Vásártéri Óvoda (5500. Gyomaendrőd, Vásártéri Ltp. Hrsz.:2924) az alábbi rendelkezések alapján 

alkotta meg házirendjét.  

 

A házirend hatálya:  

Időbeli hatálya 

A Házirend az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy 

időben hatályát veszti a 2012. 09. 06. napján a fenntartó által jóváhagyott Házirend.  

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.  

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a Szülői Szervezet  

 

A Házirend személyi hatálya kiterjed:  

• Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.  

• Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre.  

• Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, 

illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.  

• A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek) 

A Házirend területi hatálya kiterjed:  

• Az óvoda területére.  

• Az óvoda által szervezett – pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli 

programokra.  

• Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.  
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A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének 

helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója.  

Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező a 

társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az óvodaközösség és a szülői közösség minden tagja 

számára.  

 

A házirend nyilvánossága, megismerése 

Az SZMSZ mellett a házirendet is nyilvánosságra kell hozni, valamint egy példányát a gyermekét 

beíratni kívánó szülő kezébe kell adni. 

A házirend nyilvánosságra hozatala a szülői értekezleten történik, majd a megismerhetőség 

folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztjük. 

 

A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések  

A házirendben foglaltaknak megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések megszegésére 

vonatkozó eljárások alkalmazásával lehet elvárni a pedagógusoktól és más alkalmazottaktól.  

A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a 

jogszabályok megsértése.  

 

Jogorvoslati lehetőség  

A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő, jogorvoslattal élhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4 
 

 

 

1.Az óvoda adatai  

 

Az óvoda neve:    Vásártéri Óvoda 

Az óvoda címe:    5500. Gyomaendrőd, Vásártéri Ltp. Hrsz:2924 

 

Email cím:                szivarvanyovi4@freemail.hu 

Telefon:                 06/ 66-386-115,  06/66-280-095 

      

Az óvoda honlapja:               www.vasarteriovi.hu 

Az óvoda fenntartója:                          Szivárvány Gyermekkert Nonprofit 

                                                                 Kiemelten Közhasznú Kft. 

 Az óvoda címe:                                    5500. Gyomaendrőd, Vásártéri Ltp. 27/B/1  

 

Az óvoda vezetője:                Varjú Judit 

Az óvoda vezető-helyettese:               Véha Emese 

Fogadó órájuk:               előre egyeztetett időpontban 
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1.1. Az intézmény nevelési alapelvei 

Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen elsődleges feladatunk a gyermeki személyiség 

kibontakoztatása, nevelése, fejlesztése. 

Az óvoda a Közoktatási Rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, óvó- védő-

személyiségfejlesztő funkciókat lát el, a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az 

iskolába lépésig, legfeljebb nyolc éves korig.  

Óvodánkban a nevelőmunka Köznevelési törvény, a Szervezeti és működési szabályzat, az Óvodai 

nevelés Alapprogramja, valamint Helyi Pedagógiai programunk szerint folyik. Programunk 

legfontosabb feladata:  

•  Az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése 

Ezen belül: 

 Az egészséges életmód alakítása.  

 Az érzelmi , az erkölcsi és közösség nevelés  

 Anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

Nevelőtestületünk mindent megtesz azért, hogy óvodánkban gyermekeink tudjanak  

 „Jót és jól játszani!" 

 

2. Az óvoda működése  

2. 1. Nyitva tartás 

 A nevelési év:     szeptember 1- től augusztus 31-ig tart. 

Téli zárva tartás időpontja:  két ünnep között. 

A nyári zárva tartás 4 hét melynek időpontjáról minden év február 15-ig tájékoztatjuk 

a szülőket. 

 A nevelésnélküli munkanapok száma: 5 

A gyermekek elhelyezéséről gondoskodunk, a szülők igényei alapján. 
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Az ügyelet megszervezésének rendjei záráskor: indokolt esetben a szülők írásban 

ügyeletes óvodai elhelyezést igényelhetnek. 

Télen:   intézményen belül 

Nyáron:  intézményen belül 

 Napi nyitva tartás: 
6.30 órától – 17.30 óráig (hétfőtől - péntekig) 

Az ünnepekkel összefüggő munkarend változtatásról az óvodavezető a szülőket 

legalább 7 nappal korábban tájékoztatja. 

 A reggeli és a délutáni ügyelet rendje: 
Reggel 630 – 8.00-ig                   Délután 16.00 – 1730-ig 

 

2.2. Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége, a gyermek felvétele az 

óvodába 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.  

A szülő  a meghirdetett időpontban személyesen íratja be az óvodába gyermekét.  

A felvételről vagy az esetleges elutasításról írásban értesítjük a szülőket. 

A felvétel elbírálásának szempontjait az SZMSZ szabályozza.  

A felvételről és a gyermekek csoportba történő beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.  

 

A gyermek igénybe veheti az óvodát: 

 a harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig (maximum nyolcéves korig) 
Továbbá felvehető az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül 
betölti, feltéve ha a felvételi körzet összes 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai 
ellátása teljesített. 

 amennyiben a gyermek  egészséges és erről orvosi igazolást tud a szülő mutatni 

 amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy-és szobatiszta 
 

 

Más óvodából történő átjelentkezés esetén a korábbi óvodának „Értesítés 
óvodaváltoztatásról” nyomtatványt küldünk és az óvoda  köteles visszaigazolást küldeni 
intézményünk részére. 
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 Jogorvoslati lehetőség a gyermek felvételének elutasítása esetén: 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó 

indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. A fellebbezést az 

óvoda vezetőjének kell benyújtani. 

A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok:  

 A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 

(születési anyakönyvi kivonata) lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek TAJ 

kártyáját, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban?  

Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettséget.  

 Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába járni, 

ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.  

Az óvodaköteles gyermek felvételének eljárásrendje: 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek (5 

éves) szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 

arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni 

a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőjét.  

2014. január 1-jétől a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

köteles részt venni.  

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező 

óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. 

Megszűnik az óvodai elhelyezés ha:  

 A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a gyermek 

kimaradását a szülőnek írásban be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik óvodába 

távozik), ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 

kimaradására, az étkezési térítési díj felszólításra történő befizetésének elmulasztása esetén 

ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.  
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 Megszűnik az óvodai elhelyezés – a köznevelési törvény 74. § (3) bekezdésében foglaltak 

kivételével –, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, 

hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan 

mulasztás következményeire.  

 

2.3 A távolmaradás igazolása  

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni.  

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

 Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől 

való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Kérjük, 

hogy elérhetőségük változását mindig pontosan jelentsék be a pedagógusnak. 

 Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési intézményt, orvosnak kell 

igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos 

időszakát is. Ennek elmaradása esetén a pedagógus nem veheti be a gyermeket, a többi 

kisgyermek egészségének védelme érdekében.  

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha  

-     a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,  

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

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

kötelezettségének eleget tenni.  

Az igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása  

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

Ha a gyermek  ötödik életévét betöltötte és  egy nevelési évben tíz 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.) 

Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási 

helye szerint illetékes jegyzőt 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 
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veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, továbbá a 

gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.  

 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, akkor 

- a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell 

tartózkodnia, 

 - az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás 

következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően  

– a jegyző által meghatározott időpontban – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a 

számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, 

hogy a január–június, illetve a július–december időszakokban a mulasztott napok száma 

együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a 

mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket és értesíti a jegyzőt, ha a gyermek 

óvodai elhelyezése megszűnik. 

 

3. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje  

 Kérjük, hogy a gyereket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen 
adja át az óvodapedagógusnak, egyébként, ha a gyerek valamilyen oknál fogva nem 
megy be a csoportszobába, az óvodapedagógus nem tud a jelenlétéről, így 
felelősséget nem vállalhat érte. 

 Távozáskor minden esetben, de különösen az udvaron a gyermek köszönjön el az 
óvodapedagógustól. 

 A gyereket elsősorban a szülők vihetik haza. Ha más családtag jön a gyermekért, csak 
előzetes szülői bejelentés vagy írásbeli felhatalmazás alapján adható át a gyerek. 
Kiskorú testvér kizárólag a szülő írásos felhatalmazása alapján viheti haza az óvodás 
gyermeket. 

 A válófélben lévő, vagy külön élő szülők esetében, a bírói végzés alapján dönthetünk 
arról, hogy kinek adható át a gyermek. 

 

 

4.  A gyermekek joga és kötelessége  

4.1. A gyermek joga hogy… 

  Az óvodában a gyermekek nevelése a helyi pedagógiai program szellemében 
történik. Mindezek alapján a gyermekek számára biztosítjuk, hogy azóvodában 
biztonságban és egészséges környezetben fejlődjenek. Napirendünket úgy állítjuk 
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össze, hogy benne a különböző tevékenységek szervezése rugalmasan, a gyermekek 
életkorához igazodva jelenjen meg. Megfelelő időt hagyunk az étkezés, a testmozgás, 
a levegőztetés, a játék-és pihenőidő megszervezésére, amely mindvégig 
óvodapedagógusok felügyelete alatt történik. 

 A gyermekek személyiségét, egyéni képességeit figyelembe véve vonjuk be a 
tevékenységekbe, érdeklődésének megfelelő nevelésben részesítjük. 

 A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében 
nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek testi fenyítésnek, zaklatásnak. 
Nem vonható meg tőle a levegőzés, étel, játék, csoportos tevékenységek. 

 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  
 

4.2. A gyermekek kötelessége: 

 az intézményes nevelésben részt venni, óvodakötelezettségét teljesíteni 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét 

 a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa 

és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket 

 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.  

 

4.3. Jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái 

-     Jutalmazás 

  Kommunikációs kifejezések, eszközök, érzelmek kifejezése. 

  Kiemelt megtisztelő feladatadás, kedves tevékenység biztosítása.  

 Pozitív értékelés – bíztatás.  
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 A jutalmazás mindig konkrét, a gyermek számára érthető, a társaknak motiváló 

hatású. 

 

- Fegyelmező intézkedések 

 A gyermekek életkori sajátosságát figyelembe véve, mindig pozitív irányba ható 

mintaadás, átterelés, motiválás.  

 A konkrét eset megbeszélése, esetleg a tevékenység megállítása.  

 Az intézkedés mindig a pillanatnyilag adott magatartást ítéli meg és nem a gyereket. 

 

4.4. A gyerekek ruházata az óvodában 

 Jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság 

 Szükséges az átöltözéshez tartalék ruha: utcai, szobai ruha, benti cipő (egészségügyi 
szempontból megfelelő - szandál vagy zárt cipő). 

 A gyermek minden személyes holmijába kérjük óvodai jelének feltüntetését. 

   Pótruhát kérünk, ha valamilyen „baleset éri” a gyermeket - ez (váltó bugyi, kisnadrág) 
amit megfelelően tisztántartva a zsákjában kell elhelyezni a gyermeknek. 

 

4.5.  A gyerekek otthonról hozott tárgyainak, játékainak szabályozása 

 A gyerekek alvós játékot, mesekönyvet, társasjátékot és kártyát behozhatják az 
óvodába (kivéve nagy értékű játékok), melynek nevelő hatása van, jó lehetőséget ad 
a társas kapcsolatok alakulására. 

 Kérjük, hogy az öltözőben saját ruhaneműkön kívül mást ne tartsanak (játékok, egyéb 
dolgok), ékszert ne viseljenek (nyaklánc, karkötő, gyűrű, fülbevaló), ha mégis azok  
használatáért felelősséget nem vállalunk. 

 Mindezek megszegése során bekövetkezett kárért az óvoda felelősséget nem vállal. 
 

 

4. 6. A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

 Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! Betegség után a szülő 
köteles az orvosi igazolást az óvodapedagógusnak átadni. 
A beteg gyógyszert, lázcsillapítót szedő gyerek biztonságos gyógyulása és a többi 
gyerek egészségének megőrzése érdekében benntartózkodása az intézményben nem 
lehetséges. 
Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyerek átvételének megtagadása. 
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 Otthonról hozott gyógyszer az óvónő nem adhat be a gyermeknek (kivéve az allergia).  

 Ha napközben baleset történik, vagy megbetegszik a gyerek – a gyereket 
haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. 
A baleset súlyosságától függően orvosról gondoskodunk (mentő, orvos kihívása, 

elszállítása orvoshoz). 

 Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvodapedagógus értesíti a szülőt, és 

annak kérésére megkezdi a láz csillapítását, hogy minél hamarabb ellátásban 

részesüljön a gyerek. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen 

esetben is a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. 

 Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a 
szülőnek bejelentési kötelezettsége van.  
 

4. 7. A gyerekek étkezése az óvodában 

 A gyerekek napi háromszori étkezésben részesülnek. Ennek megszervezése az óvoda 
feladata. Élelmiszerekből ételmintát vagyunk kötelesek megőrizni a hűtőben 72 órán 
át . Ez vonatkozik az otthonról hozott születésnapi, névnapi kínálásra szánt édességre 
is. 

 Az óvoda területén a gyerek egyéni etetése, nassolása otthonról hozott élelmiszerrel 
a többi gyerek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző, folyosó) is 
zavarja. 

 

 Az étkezések időpontjai: 
folyamatos tízórai: 8-9.30 óra között 

ebéd: 11.30 – 12.30 óra között 

uzsonna: 15.30-kor 

 Célszerű a nagyon korán (6 és 7 óra között) érkező gyereket otthon megreggeliztetni, 
mert az óvodában tízórait kap. 
 

 Közösen törekszünk a kulturált étkezés szokásainak kialakítására, kés villa szalvéta 
használatára, a kérem - köszönöm udvariassági formák alkalmazására. 
 

5.  A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje 

Az ellátást igénybe vevő jogosultak az ellátásért (étkezésért) térítési díjat kötelesek 
fizetni. Befizetés minden hónap 10-én  6.30-tól 16.00-ig történik. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló, többször 
módosított 29/1993 (II.17.) Kormányrendelet szerint meghatározott ellátottak térítési díja 
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a fenntartó által megállapított élelmezési nyersanyagnorma alapján kerül 
meghatározásra. Fentiek alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja 
az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal 
rendelkező törvényes képviselő köteles. 

A kedvezmények megállapításánál minden esetben a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény az irányadó. 

A kedvezmények megállapításakor, a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát, vagy a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozatot, valamint a tartós 
betegségről szóló igazolást kell a szülőnek benyújtania.  

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a fizetésre kötelezettek közös háztartásban élő,   

 - 16 éven aluli, 

- 25 évesnél fiatalabb, és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, 

- súlyos fogyatékos gyermekeinek a számát, melyet hivatalos 
dokumentumokkal igazol (családi pótlékról szóló, valamint iskolalátogatási 
igazolás) 

A gyermekek számában történő változást az óvoda vezetője felé a változást követő 15 
napon belül be kell jelenteni. 

A befizetések rendje: 

A befizetés időpontjáról, a hirdetőtáblán keresztül értesülnek a szülők. 

Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a ténylegesen befizetett 
összeg, az előre befizetett térítési díjat a következő díjfizetés alkalmával be kell számítani.  

Amennyiben a fizetendő térítési díj összege növekszik, a befizetett s a ténylegesen 
fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg meg kell téríteni. 

 
Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés rendje  

Ha az ellátást betegség, vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a 
távolmaradást be kell jelenteni.  

Étkezés lemondására két óráig van lehetőség, ha a bejelentés 14.00 óra után történik  a 
másnapi ebédet a szülő ételhordóban elviheti 12.30 óráig.  

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

Megszűnik az óvodai elhelyezés fizetési hátralék miatt, ha az óvodavezető felszólítására a 
szülő a befizetésnek nem tesz eleget. 
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6. Szülők az óvodában 

6. 1. A szülők jogait és kötelességeit a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 72.§ (1)-(5)-ig tartalmazza 

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. 

 A szülő írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a Szülők Közössége, az 

óvodapedagógus megvizsgálja és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül 

válaszol.   

 Az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező szolgáltatások 

megszervezését, a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor 

képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

 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.  

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.  

  Jogszabályban meghatározottak szerint, 2014. szept. 01-től három éves kortól 

biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, (addig öt éves kortól 

óvodakötelezettségének teljesítését) 
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 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 gyermekének  

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 

hatósági eljárás keretében kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. 

 A szülő joga, hogy megismerje az óvoda pedagógiai programját, szervezeti és 
működési szabályzatát, házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 
Ezek megtekintése nyilvános,  a szülő részére bármikor hozzáférhető. A szülői 
értekezleteken, egyéb óvodai eseményeken, rendezvényeken megbeszéljük a benne 
foglaltakat.  

 

 A gyermekek fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket. 
Törekszünk arra, hogy a neveléshez tanácsot, segítséget kapjanak. Célunk, hogy az 
óvodában folyó nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a 
gyermek fejlődését. 

 

 Minden szülőt partnernek tekintünk, ismertetjük programjaink célját, feladatát. A 
szülő és óvodapedagógus közötti megbeszéléseket diszkréten kezeljük. A szülő az 
óvodában más gyerek nem illő viselkedését, magatartását az óvodapedagógusnak 
jelezze, a gyermeket nem kérheti számon. 

 

 A szülők véleményt alkothatnak és mondhatnak munkánkról a különböző fórumokon. 
A szülői szervezet képviselői tájékoztatást kérhetnek az óvodavezetőtől, 
megállapításaikról tájékoztathatják a nevelőtestületet és a fenntartót. 

 

 A szülőnek kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és 
erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. 

 

 Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását a Köznevelési 
törvényben meghatározottak szerint. 

 
 Kérjük, hogy a szülők tartsák tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és 

jogait. Segítsék munkájukat, hiszen valamennyien közfeladatot látnak el és a 

gyermekek érdekében tevékenykednek. 
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6. 2. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

 Az óvodába járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 
szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de 
legyenek képesek alkalmazkodni is. 

 A konfliktushelyzetet közösen oldjuk meg, törekszünk elkerülni a durvaságot, az 
erőszakosságot, az árulkodást. Kérjük, hogy ezeket erősítsék otthon is a 
gyermekekben. 

 

6. 3. Kapcsolattartás, együttműködés 

 A szülőknek lehetőségük van az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában 
részt venni, megfelelő fórumokon észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat 
megfogalmazni. 
Az együttműködés során a nyíltságra, őszinteségre törekszünk. 

 Fórumok:    -szülői értekezletek (évi 2 alkalommal), fogadóórák 

 -játszóházak, munkadélutánok, 

 

                  -nyílt napok, közös rendezvények, 

                  -óvodapedagógusokkal való rövid, esetenkénti megbeszélések. 

 Kérjük a szülőket, hogy sem a gyerekkel kapcsolatos, sem magánjellegű 
beszélgetésekkel az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a 
gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarja a nevelés folyamatát. 

 A gyermekükkel kapcsolatban információt csak a saját óvodapedagógustól, vagy az 
óvodavezetőtől kérjenek. 

 Kérjük a szülőket, hogy óvodai rendezvényeken fokozottan figyeljenek a saját 

gyermekeik biztonságára. 

 

6. 4. Az óvoda helyiségeinek a szülők által használhatósága, egyéb biztonságot 

garantáló szabályok: 

 A szülők elsősorban az óvoda gyermeköltöző, mosdó helyiségeiben tartózkodhatnak. 
Rendezvények, programok esetén a csoportszobában is. Nem használhatják a 
dolgozók öltöző-és WC helyiségeit, valamint a konyhába nem mehetnek. 

 A szülők a csoportszobába utcai cipőben ne lépjenek be, kérjük a szülőket. hogy 
beszoktatás alkalmával váltó cipőt hozzanak. 
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 A gyerekek biztonsága érdekében a bejárati kapukat és ajtókat kérjük napközben 
becsukni. Kérjük, hogy a bejárati ajtó előtt fokozottan figyeljenek a gyerekekre, 
nehogy kisurranjanak. 

 Az óvoda épületében „idegenek” az óvodavezető vagy helyettese engedélyével 
tartózkodhatnak: 
-leendő szülők, 
-munkatársak hozzátartozói, 

 Az óvodavezető vagy helyettese engedélyével lehet reklám jellegű anyagokat 
elhelyezni. Csak olyat, ami az óvoda működésével, tevékenységével kapcsolatos, 
illetve összefügg. 

 Az óvodák területén és a kijárat 5 m-es körzetében tilos a dohányzás. 

 Esetleges tűz- és bombariadó esetén az intézmény SZMSZ-ében megfogalmazottak 
alapján jár el minden közalkalmazott. Feladatunk a biztonságot garantálni a 
gyermekek számára. 

 
 

7. A gyerekek nagyobb csoportjának tekintendő 

Az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyerekek csoportja. 
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