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Kedves Szülők! 

 

 

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a 

gyermekek biztonsága, testi épsége érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, az 

óvodai nevelés-oktatás zavartalan megvalósítását. 

A HÁZIREND: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési -oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználata, valamint a 1997. évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alapján készült, a gyermeki 

jogok és kötelességek, valamint a szülői jogok és kötelességek maximális 

figyelembevételével.  

 

A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak büntetőjogi 

védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyek.  

A házirend mindenkire nézve kötelező érvényű az intézménybe történő jogszerű belépéstől, 

annak jogszerű elhagyásáig terjedő időszakban. Az együttműködés reményében adjuk Önöknek 

intézményünk HÁZIRENDJÉT. 

 

✓ A házirend célja, elsődleges feladata, azoknak a jogoknak és kötelezettségeknek a 

meghatározása, amelyek összefüggésben állnak az óvodába felvett gyermekek és 

szüleik jogaival és kötelességeivel. Továbbá a gyermek óvodai életrendjével 

kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. 

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

foglaló foglalkozások keretében folyik. 

 

Az óvoda szakmai tevékenységét meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 

• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 
• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

• A bölcsődei nevelés országos alapprogramja 

• Helyi óvodai nevelési program 

• Gyermekvédelmi 1997.XXXI. Törvény 

• Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 

• Alapító Okirat 

• Vezetői Program 

A házirend hatálya kiterjed: 

• az intézménybe járó gyermekekre 

• az intézménybe járó gyermekek szüleire 
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• az intézményünk valamennyi alkalmazottjára 

A házirend területi hatálya kiterjed: 

• az intézmény területére 

• intézményünk által szervezett óvodán kívüli programokra 

A házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések: 

• Az óvodai és bölcsődei beiratkozáskor valamennyi szülő 1 példányban megkapja a 

házirendet. 

• Minden év szeptemberében tartott első szülői értekezleten tájékoztatót tartunk a 

házirendről, az óvodai élet szokásairól, szabályairól.  

• A házirend az óvodaépületekben lévő hirdetőtáblákon, a csoportvezető óvónőknél, a 

Szülői Szervezetek vezetőinél és a község honlapján (www.monostorpalyi.hu) is 

megtekinthető. 

 

 

 

Működéssel kapcsolatos információk: 

A nevelési év: 

szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart.  

Óvodánk nyitva tartása:  

Az intézmény hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan 

működik. 

A nyári időszakban, az iskolai téli, őszi és tavaszi szünet idején – az iskolai szünetekből adódó 

létszámcsökkenés miatt - óvodánkban összevont csoportok működnek. Takarítási szünetben 

gyermek az óvodában nem tartózkodhat. 

A nyári zárás időpontját a fenntartó határozza meg, melyről a szülőket minden év február 15-

ig a faliújságon elhelyezett hirdetményben tájékoztatjuk. 

 

A nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk 

a szülőket. 

 

Nevelés nélküli munkanapok:  

A mindenkori törvényi rendelkezések alapján: maximum: 5 alkalom biztosított 

nevelőtestületünk számára. 

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

felügyeletét. 

Érkezés, távozás: Napirendünk rugalmas, de a gyermekek érdekében kérjük Önöket, hogy 

minden nap reggel, legkésőbb 8.30-ig érkezzenek be az óvodába. Ez elsősorban azért fontos, 

mert a késői érkezéssel gyermekük kimaradhat az élményszerű tevékenységekből, valamint 

szeretnénk, ha már itt az óvodában megszoknák a rendszerességet, pontosságot. 

Intézményeink ajtaját 08. 30 órakor a gyermekek biztonsága érdekében kulcsra zárjuk. 

Legközelebb 12. 30-kor nyitjuk ki ismét, azért, hogy az ebéd után hazamenő gyermekek 

távozása biztosítva legyen. 

Óvó-védő rendelkezések: 

• Óvodás gyermek intézményünkből csak szülő/gondviselő, vagy az általuk 

meghatalmazott személy kíséretében távozhat.  
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• Az elvált, válófélben levő, különélő szülő gyermekének láthatását bíróság 

szabályozza, a gyermeket az intézményben a szülő nem látogathatja. A szülői 

felügyeletet gyakorló szülőnek adjuk át a gyermeket, kivéve, ha írásos nyilatkozatban 

a szülő erről másképp rendelkezik. 

 

• A gyermek elvitele csak az óvodapedagógus tudtával történhet 

• Csak a szülő által bekísért, az óvodapedagógusnak személyesen, „kézből – kézbe” 

átadott gyermekért tudunk felelősséget vállalni.  

• „Szülői Nyilatkozat” alapján csak a megnevezett személyek vihetik el óvodánkból a 

gyermeket. Óvodás gyermeket testvér gyermek - csakis 14 éves kor felett –csak a szülő 

írásban adott engedélyével vihet haza.  

• A nyitvatartás leteltéig a szülő köteles gyermeke hazaviteléről gondoskodni. Ha mégis 

valamilyen nem várt akadály folytán ez nem történne meg, először a szülőt értesítjük 

telefonon, illetve a gyermek elvitelére a szülő által megjelölt személyeket. Kétszeri 

felszólítás után a Gyermekjóléti Szolgálatnak jelezzük az esetet. 

• Ittas, nem beszámítható állapotban levő egyénnek gyermeket nem adunk ki. 

 

Védő-óvó előírások 

 

GYERMEKBALESETEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK: 

 (2) A nevelési intézményben: 

• a nyitvatartási időben biztosítjuk a gyermekek felügyeletét, védelmét, figyelemmel a 

baleset-megelőzés szempontjaira. 

• olyan környezetet teremtünk, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások, magatartási formák kialakítására, 

• az egyéb foglalkozások során alakítjuk a gyermekekben a biztonságos intézményi 

környezet megteremtésének készségét, átadjuk a baleset-megelőzési ismereteket a 

főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az 

áramütés, valamint az esés témakörében, 

• fejlesztjük a gyermek biztonságra törekvő viselkedését. 

• Baleset esetén az intézményvezető kivizsgálja és nyilvántartja a gyermekbalesetet, 

teljesíti az előírt bejelentési kötelezettséget. 

• A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbalesetet haladéktalanul ki 

vizsgáljuk. Ennek során feltárjuk a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és 

szervezési okokat, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát átadjuk a szülőnek.  
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• Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás 

határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

• Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési intézmény a 

rendelkezésre álló adatok közlésével - telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen 

- azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.  

Baleset megelőzési előírások 

Az egészséget és a testi biztonságot védő, az óvodában elvárható magatartásformát, a 

berendezések és játékeszközök rendeltetésszerű használatát folyamatosan tanítjuk a 

gyermekeknek, évente kétszer az udvari játékok használatáról balesetvédelmi oktatást tartunk.  

9. 

Az óvodai élet balesetmegőrző előírásai a testvérgyermekre is vonatkoznak, azok betartatását 

kérjük a szülőktől. 

- Tilos az óvodába hozni a gyermek egészségére káros, testi épségét veszélyeztető 

játékot, felszerelést, használati eszközt! /játék puska, kard, stb…/ 

- Az utcakapukat a felnőttek kötelesek reteszelni minden esetben, a gyermekek 

balesetének elkerülése érdekében. 

- Az óvoda területére élő állatot behozni tilos! 

- Idegen személyek tartózkodása az óvoda területén csak az intézményvezető, vagy 

helyettese engedélyével történhet, a fertőző betegségek elkerülése végett az épületbe 

lépés csak indokolt esetben lehetséges. 

- Az önkiszolgáló munka balesetveszélyt rejtő tevékenységeit csak felnőtt jelenlétében 

végezhetik a gyerekek.  

- A gyermekek kötelesek a szobában, illetve a szabadban egyaránt az óvodapedagógus, 

dajka, útmutatása alapján vigyázni saját és társaik testi épségére. 

- Az óvodapedagógus a reá bízott csoportot felügyelet nélkül soha nem hagyhatja. 

Baleset esetén teendő intézkedések 

✓ a gyermek ellátása 

✓ szülő értesítése 

✓ szükség esetén orvosi ellátás, mentő értesítése 

✓ jelentés az intézmény vezetőjének, munkavédelmi felelősnek 
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✓ baleseti jegyzőkönyv felvétele 

✓ megelőzésre tett intézkedési javaslat 

Az óvodai helyiségek használati rendje 

- Higiéniai okokból a csoportszobába utcai cipőben bemenni nem szabad. 

- Óvodánk udvarán csak intézményünkbe járó gyermek tartózkodhat óvodapedagógus 

felügyelete alatt, azt játszótérnek használni nem szabad. 

- Az intézményben csak egészséges gyermek tartózkodhat. 

Az óvodába behozható eszközök rendje 

Kérjük, hogy a személyes kötődésű tárgyakon – amelyek a gyermek megnyugtatását 

szolgálják - kívül mást ne hozzanak be, mert ezekért felelősséget vállalni nem tudunk. A 

gyermek által behozott értéktárgyakért, játékokért az óvoda nem vállal felelősséget! 

Saját tulajdonú kerékpárt, szánkót az óvoda épületében nem tudunk tárolni. Erre a célra az 

udvaron kerékpártároló, azonban az udvaron tartott eszközökért felelősséget vállalni nem 

tudunk.  

Élelmiszer biztonsági előírások 

Az óvodai ünnepekre, születés- és névnapokra élelmiszer biztonsági okokból csak előre 

csomagolt, üzletben, cukrászdában vásárolt, szavatossági idővel ellátott ételt lehet behozni a 

gyermek csoportjába. Tálalókonyhába élelmiszerbiztonsági előírás (HACCP) szerint 

semmilyen otthonról érkező étel nem vihető be! 

A gyermekek ruházata az óvodában 

Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság. A szülő gyermekét tisztán, gondozottan 

hozhatja a közösségbe, köteles gondoskodni gyermeke óvodai személyes használati 

eszközeiről, azokat névvel vagy jellel ellátni / tisztasági felszerelés, váltóruha, 

tornafelszerelés/. Testnevelés foglalkozáshoz: rövid nadrág, póló, gumi talpú tornacipő 

viselete a tornaszobában, illetve csoportszobában kötelező. 

A bölcsődés korú gyerekeknek szükséges a pelenka, váltóruha.  

A szülői szervezet 

119. § (1) (2) A szülői szervezet, közösség 

a) tisztségviselőinek megválasztásáról szótöbbséggel dönt. 

(4) Az óvodai szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, 

a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek csoportját érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek 
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tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35.) 

A szülő kötelességei és jogai 

A köznevelési törvény esetében a szülő fogalmán a kiskorú gyermek felett jogszerűen 

szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőt, szülőket kell érteni. Amíg az életközösség fennáll, 

addig ez mindkét szülőt, az életközösség megszűnése után pedig a szülői felügyeletet 

jogerősen gyakorló szülőt, közös joggyakorlás esetén szülőket jelenti. 

 

A szülői felügyelet magában foglalja a gyermek 

• neve meghatározásának 

• gondozásának, nevelésének, 

• tartózkodási helye meghatározásának, 

• vagyona kezelésének, 

• törvényes képviseletének 

• jogát és kötelességét. 

Az új Ptk. alapján a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések tekintetében, (mint pl. nevének 

meghatározása, megváltoztatása, külföldi tartózkodás, letelepedés helyének kijelölése, 

állampolgárságának megváltoztatása, iskola megválasztása), ha nem tudnak megegyezni, 

erről nem az óvodának, hanem a gyámhatóságnak kell dönteni! Ebből adódóan az óvodának 

nem feladata a szülők közötti jogvitában állást foglalni, döntést hozni, ilyen probléma 

észlelésekor a gyámhatóságot szükséges megkeresni. 

Elvált/különélő szülők esetében a szülői felügyeleti jogát nem gyakorló szülőt a Ptk. 4:175. 

§ (2) bekezdésében meghatározott, a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések tekintetében 

megilleti a gyermek óvodai fejlődésével, az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével 

kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog. 

72. § (1) A szülő kötelessége, hogy: 

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 

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá óvodába járási 

kötelezettségének teljesítését, 

c) tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és 

jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. 
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Kötelessége gondoskodni a gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséről. 

Amennyiben a szülő e kötelezettségét nem teljesíti, és a gyermeket például 

• nem eteti rendesen 

• fizikailag és mentálisan elhanyagolja 

• rendszeresen fizikailag bántalmazza 

• megfélemlíti, ez nevelési, felügyeleti vagy gondozási kötelezettségének olyan 

súlyos megszegése is lehet egy konkrét esetben, amely a gyermek értelmi 

fejlődését veszélyeztetheti. Így akár büntetőjogi következménnyel is járhat.                       

(2) A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját 

vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon 

választhat óvodát.  

 

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

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

továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő 

foglalkozásokon való részvételét, ha 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. 

(5) A szülő joga különösen, hogy:  

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,  

 

Félévkor és év végén írásbeli tájékoztatást, szülői értekezleten és a napi 

kapcsolattartás során szóbeli tájékoztatást biztosítunk a szülők részére. 

A különélő, a szülői felügyeleti jogát nem gyakorló szülőt a Ptk. 4:175.§ (2) bekezdésében 

meghatározott, a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések tekintetében megilleti 

• a gyermek óvodai fejlődésével, 

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos tájékoztatáshoz való 

jog. Ennek részeként az adott iskola kiválasztásához kapcsolódóan jogosult az 

óvodától tájékoztatás kérésére, amelyet az óvodának teljesítenie kell. 

 

c) kezdeményezze szülői szervezet, vagy óvodaszék, létrehozását, és annak munkájában, 

továbbá a szülői képviselők megválasztásában részt vegyen, 

d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a Szülői 

Szervezet a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül 

a Szülői Szervezettől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi 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) az oktatási jogok biztosához forduljon. (Nkt. 42.) 

A pedagógus kötelességei és jogai 

62. § (1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, 

óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, sajátos 
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nevelési igényű gyermek esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. 

Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének 

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle 

elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

b) a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség 

szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más 

szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását 

elősegítse, 

c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetségesnek ígérkező 

gyermekeket, 

d) előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási 

szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket 

g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások 

betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és 

szükség esetén más szakemberek - bevonásával, 

h) a gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

k) részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

n) pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

óvodai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o) határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, 

p) megőrizze a hivatali titkot, 

q) hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

r) a gyermek érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel (2011. 

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről35.) 

 

AZ ÓVODÁS GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE, 

TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

23. Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok 

63. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és 

írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt szóban folyamatosan, írásban 

félévkor és nevelési év végén tájékoztatjuk.( (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet VI. 

FEJEZET) 

(2) Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

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

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1#lbj1param
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megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 72. § (4) bekezdésében 

foglalt jogokról. 

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

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

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

lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt. 

 

 

 

 

 

Gyermekvédelem 

Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, azonban 

feladatunk az óvodánkba járó gyermekek jogainak érvényesítése és védelme. A 

gyermekvédelem minden dolgozó alapvető kötelezettsége.  

Egészségügyi szabályok 

A gyermekek óvodai egészségügyi ellátását háziorvos és védőnő végzi, amelynek során 

időszakosan ellenőrzik a gyermekek egészségi állapotát és a következő szűrővizsgálatot végzik: 

Bölcsődés korú gyermekek esetében a gyermekorvos, ill. a védőnő havonta rendszerességgel 

végez szűrővizsgálatot. 

Évente: 

✓ általános vizsgálat    

Beiskolázás előtt: 

✓ általános állapot vizsgálata 

✓ szemészeti vizsgálat 

✓ hallásvizsgálat 

Beteg, lázas, köhögő, vagy még lábadozó gyermek nem jöhet az intézménybe, mert itt csak 

teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Amennyiben napközben észleljük a betegséget, a 

gyermeket elkülönítjük és a szülőt értesítjük. A gyermek gyógyulásáról a szülő orvosi igazolást 

köteles hozni. A fertőző betegségekről a szülő köteles értesíteni az óvoda vezetőjét, hogy 

jelenthesse az ÁNTSZ-nek. 

Gyógyszert az óvodába behozni nem lehet, mert azt nem adhatjuk be, kivéve tartós betegség 

(allergia, asztma). Amennyiben a gyermeket az óvodában baleset éri, a gyermeket ellátjuk 

(amennyiben kell, orvoshoz visszük), a szülőt azonnal értesítjük. 

 

A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok 

51. § (1) A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a 

nevelési intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a 

többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek 

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

részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a 

betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  

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

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 
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a) a gyermek - a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint 

megfogalmazott kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra az óvoda vezetőjétől 

b) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

három napon túli hiányzást csak orvosi igazolással igazolhat a szülő 

c) a gyermek, hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni, 

 (3) Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  

 

(4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és 

egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, a 

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

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal 

összhangban – értesíti: 

 a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot, 

 (4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat és az óvoda haladéktalanul 

intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel 

meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet 

megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit 

szolgáló feladatokat. 

(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, 

és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője 

a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, 

és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője 

haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot. 

 (6) 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: 

a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén 

tizenegy nap. (2015.09.01-től 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet V. FEJEZET 19.) 

 

 

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 

47. §  

(7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral 

küzdő sajátos nevelési igényű (tanulót) gyermeket, két gyermekként, a mozgásszervi, 

érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe 

venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt történik. 

(8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, 

fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az 

óvodai nevelés keretében valósítható meg. 

 

aa) az óvodai foglalkozás elsődleges célja: 
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•  a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése, 

•  egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, valamint 

•  (10) A sajátos nevelési igényű gyermek neveléséhez, oktatásához szükséges 

speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó 

konduktori hálózat útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi, utazó 

konduktori hálózat megszervezése és működtetése az intézményfenntartó feladata. 

(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 28.) 

A fejlesztési feladatok meghatározása és dokumentálása 

139. § (1) A nevelési intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztéséhez egyéni 

fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább egy 

alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. 

(2) A többi gyermekkel együtt nevelődő gyermek egészségügyi és pedagógiai célú 

rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja (20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet 51.) 

 

A BTM meghatározása az Nkt. 4. § 3. pont szerint:  

Nkt. 4. § 3. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek. 

129. § (1) Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és 

házirendben előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. 

(2) A nevelési intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti 

szolgálattal, a gyermekjogi képviselővel, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

 

(3) Ha a nevelési intézmény a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel 

nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi 

a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területen működő 

szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre. (20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet) 

A szülők tájékoztatása, a gyermek értékelésének rendje 

Az óvodába lépéstől kezdve a gyermekek egyéni fejlődését folyamatosan nyomon követjük, 

aktuális fejlettségüket az erre a célra kidolgozott mérőlapokon regisztráljuk. (Anamnézis, 

Beszoktatás tapasztalatai, Egyéni fejlődési napló) Ezekről tájékoztatást igény szerint fogadó 

órákon, illetve szülői értekezleten lehet kérni. 

A szülőket faliújságon és szülői értekezleteken, és a települési önkormányzat honlapján 

(www.monostorpályi.hu, illetve facebookon Apróságok háza a domboldalon - megnevezéssel) 

tájékoztatjuk az óvodai programokról és a közérdekű információkról. 

Nap közben rövid tájékoztatásra van csak lehetőségünk, mert az óvodapedagógusoknak a 

rábízott gyermekekkel kell elsődlegesen foglalkozniuk. 
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A gyermekekről információt, tájékoztatást csak az óvodapedagógus, az óvodavezető a 

logopédus és a pszichológus adhat. Kérjük, hogy az óvoda nem pedagógus dolgozóitól 

pedagógiai kérdésekben ne kérjenek tájékoztatást. A kölcsönös tájékoztatás érdekében kérjük, 

hogy a személyes adatok, telefonszámok változását jelezzék az óvodapedagógusoknak. 

 

Óvoda-bölcsőde 

(5) AZ óvoda-bölcsődében (továbbiakban bölcsőde) - függetlenül attól, hogy önálló 

intézményként vagy intézményegységként működik - egy csoport alakítható ki. 

(6) Az óvoda-bölcsődében a bölcsődés korú gyermekek száma nem haladhatja meg az 12 

főt. Az óvodás gyermekek létszáma az Nkt. 4. mellékletében meghatározott maximális 

létszámot akkor haladhatja meg, ha az óvodai csoportszoba alapterületére figyelemmel a 2. 

mellékletben előírt m2/fő feltétel biztosítható. 

179. § (1) Az óvoda-bölcsődében egész napos, napi 11 órás nyitvatartás esetén 

a) óvodai csoportonként két óvodapedagógust, egy dajkát 

b) bölcsődei csoportban két kisgyermeknevelő-gondozónőt, egy dajkát 

     kell kötelezően alkalmazni (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 73.) 

 

 

Az óvoda-bölcsődébe járhat minden olyan kisgyermek, akiknek 

✓ szüleik vagy nevelőik dolgoznak 

✓ a szülők, gondviselők betegségük vagy egyéb ok miatt gyermekük ellátásáról nem 

tudnak gondoskodni 

✓ azon gyermekek, akik testi, illetve szellemi fejlődésük érdekében állandó felügyeletre 

napközbeni ellátásra szorulnak 

✓ akit egyedülálló vagy idős korú személy nevel, akivel együtt a családban 3 vagy több 

gyermeket nevelnek (kivéve azt, akire jár a gondozási segély – díj vagy ápolási díj) 

✓ akinek szülője – gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni 

A gyermek felvételét kérheti: a szülő (gondviselő). Bölcsődei ellátását javasolhatja a 

gyermekorvos, védőnő vagy a gyermekjóléti szolgálat. A bölcsődei felvételhez a szülő 

személyes jelenléte szükséges, aki igényli a gyermek bölcsődei napközbeni ellátását. 

elsősorban a helyben – Monostorpályiban – lakó családok gyermekeit gondozhatja, 

nevelheti a bölcsőde. A gyermek óvoda- bölcsődében tartózkodásának maximális ideje 

napi 11 óra. 

A felvételhez szükséges: 

✓ munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről 

✓ orvosi igazolás - státusz lap - környezet fertőző mentessége 

✓ sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a tanulási képességet vizsgáló 

rehabilitációs szakmai bizottság véleménye 
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✓ a gyermek lakcímét igazoló dokumentumok 

Ha a gyermek 3 évét betöltötte és - bölcsődei gondozás - nevelésben részesült - de testi 

vagy szellemi szintje alapján nem érett az óvodai nevelésre 4. évének betöltését követő 

augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődésként.  

 

Az óvoda 

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvoda 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. 

(2)  

2015. szeptember 1-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti 

köznevelési törvény. 

NKt. 95. § (7) bek. 

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 

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

részt.”  

 

 Óvodai nevelésben részesülhet a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 

kezdetéig.  

A gyermek felvételét, átvételét nevelési év közben is lehet kérni, amennyiben van 

szabad férőhely óvodánkban.  Sajátos nevelési igényű gyermekeket szakértői vélemény 

alapján vesszük fel, amennyiben nevelésének feltételeit biztosítani tudjuk. 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében 

lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a 

jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda 

fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

 

A felvételre jelentkezéshez szükséges: 

✓ a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

✓  TAJ kártyája, 

✓  a szülő lakcím kártyája. 

 

A településen lakó gyermek szabad férőhely esetén kötelezően felvételt nyer óvodánkba. 

Másik intézménybe történő átíratáshoz (költözés stb.) a tőlünk kapott, váltáshoz szükséges 

igazolást átadjuk a fogadó intézmény részére. Amennyiben a szülő a gyermeket másik 

óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés 

hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. 
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Az óvodai felvétel megszűnése 

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e 

törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 

gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 

✓ a) a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

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

kimaradására, 

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

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

(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) 

 

 

NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 

77. Nemzetközi vonatkozású rendelkezések 

185. § (1) Ha Magyarország területén élő, tartózkodási engedéllyel nem rendelkező kiskorú 

nem magyar állampolgár kéri a felvételét nevelési-oktatási intézménybe, a felvételkor 

igazolnia kell, hogy a szülői felügyelettel kapcsolatos feladatokat ki látja el, továbbá, hogy az 

iskolai tanulmányokhoz szükséges feltételekről ki gondoskodik. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény közvetlenül teljesíti a külföldi megkereséseket, 

valamint közvetlenül küldhet külföldre megkeresést. A nevelési-oktatási intézmény 

nemzetközi kapcsolatait önállóan alakítja (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XXI. 

FEJEZET 

AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

Az óvodai nevelés általános feladatai 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés, 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 
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Tárgyi feltételek 

Óvodánk rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon alakítjuk, hogy 

szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa 

egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetővé teszi a mozgás- és játékigényük kielégítését, 

és a gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal veszi körül. A 

gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető módon és a 

biztonságukra figyelemmel elhelyezzük el. Az óvoda egyidejűleg biztosít megfelelő 

munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, lehetőséget teremt a szülők fogadására. 

Az óvodai élet megszervezése 

1. A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, 

fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő 

időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, 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. 

2. A napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontosnak tartjuk a 

tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítását, szem előtt tartva a játék kitüntetett 

szerepét. A napi- és heti rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. 

3. 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. 

4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a 

fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják. 

 

ÓVODÁNK NAPIRENDJE 

1. Általános napirend 

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: hétfőtől- péntekig a munkaszüneti napok kivételével 6.30- 

17.30 óráig. A gyermek naponta 11 óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában. 

Gyermek az intézményben csak óvodapedagógus felügyelete mellett tartózkodhat. Az 

épületben a nyitvatartáson kívül csak előzetes bejelentés után lehet tartózkodni.  

Az óvoda nyitvatartása alatt óvodapedagógus figyel – folyamatos munkarendben – a 

gyermekre. 

Reggel 630-7 30 óráig, illetve délután 16.00 órától 17.30 óráig a gyermekeket összevont 

csoportban foglalkoztatjuk. Az ügyeletet adó óvodapedagógus és dajka személye a beosztás 

szerint változó. 

A gyermekek óvodába érkezésének időpontja 630 órától folyamatosan történik, amelynek 

célszerű időpontját a tevékenységek megkezdéséig, illetve 8.30 óráig ajánljuk. 

Az étkező gyermekeket – zavartalan pihenésük érdekében - délben 12.30-tól 13. 00 óráig, 

délután 15.30 órától lehet hazavinni. Kérjük, hogy ezt az időpontot a gyermekek érdekében 

pontosan tartsák be! 
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A szülő, gondviselő, vagy meghatalmazott hozzátartozó miután érte jött a gyermekéért, 15 

percen belül el kell hagyniuk az óvodát. Az óvoda udvara nem játszótér!  Az óvoda területét 

elhagyva a továbbiakban ő a felelős gyermeke testi épségéért, valamint, hogy a gyermek 

játékával, magatartásával ne zavarja más gyermekek nyugodt játékát. 

 

2. A napirend kialakításának általános szempontjai: 

✓ a napirenden belül legtöbb időt a játék kapja 

✓ tavasztól őszig naponta minél több időt tartózkodnak a szabad levegőn a gyermekek, 

hűvösebb idő esetén a levegőzés időtartamát csökkentjük 

✓ a napirend rugalmasan alakul az egyes tevékenységek időigényéhez, a gyermeki 

tevékenység fejlődéséhez, az évszakokhoz és a váratlan eseményekhez. 

A gyermekcsoportok napirendjét helyi nevelési programunk, illetve a csoportnapló tartalmazza, 

amelyről tájékoztatást szülői értekezleten, vagy szükségszerűen fogadóórán adunk. 

Térítési díj 

(5)971 A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív 

kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) 

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha: 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

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

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

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

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át, vagy 

ae) nevelésbe vették; 

  (5b)973 Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek 

fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni. 

 

(5)948 A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó 

rendeletében, más fenntartó esetén a fenntartó képviseletére jogosult testület, személy 

írásbeli döntésében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett 

jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik. 

 

 

A szülőket terhelő fizetési kötelezettség (amennyiben térítésköteles!!!) az étkezésben: Az 

óvoda térítés ellenében napi háromszori étkezést biztosít. Amennyiben a szülő 8ó 30-ig nem 

érkezik meg a gyermekkel az óvodába, vagy telefonon jelzi a hiányzást, az óvodapedagógus 

kihúzza azon a napon a gyermeket, majd továbbítja a nyilvántartást az élelmezés vezetőnek. 

A szülő abban az esetben mentesül a térítési díj kötelező befizetése alól, 

ha:jövedelemigazolással igazolja, és kinyilatkozza, hogy 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&timeshift=1#lbj971param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&timeshift=1#lbj973param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&timeshift=1#lbj948param
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• „a családban a havi egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó 150.000 

Ft-ot, vagy 

• a családban a gyermek tartására kötelezett legalább egyike regisztrált 

munkanélküli 

• a család valamely tagjai tekintetében a pénzbeli- és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX.16.) önkormányzati 

rendelet 30.§ (5) bekezdése szerinti szociális rászorultsági feltételek 

valamelyike teljesül.” 

(Nyilatkozat az étkezésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról 

szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet) 

 

✓ Azokat a programokat, amelyeknek anyagi vonzata van, a Szülői Szervezetek 

hozzájárulásával szervezheti az óvoda. 

A gyermekek étkezése az óvodában: 

Az egész napunkat áthatja a folyamatosság, ezért a szabad játék védelme érdekében az 

étkezéseink is folyamatosan, a gyermekek igénye szerint történik.  

  Az étkezések időpontjai: - tízóraiztatás: 9.00-órától  

                                         - ebédeltetés:12.00 órától 

                                         - uzsonnáztatás: 15.15 perctől 

Bölcsődés gyerekek esetében: 

8-8.30 reggeliztetés 

10 órától plusz egy étkezés biztosítása 

✓ A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely 

élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán át a hűtőben megőrizni. Az ételminta 

elrakása vonatkozik az otthonról behozott születésnapi, névnapi kínálásra szánt 

édességre is. (ÁNTSZ) Kivétel: kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész 

csoport számára vitaminpótlásra szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. 

✓ Élelmiszert az óvodába csak születés- vagy névnapokon, valamint kirándulások 

alkalmával hozhatnak. Nem etikus a többi gyerekkel szemben és az óvoda tisztán 

tartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert 

(édességet) fogyaszt, nassol. 

✓ Amennyiben a gyermek korán reggel érkezik az óvodába, célszerű a 

reggeliztetéséről otthon gondoskodni. 
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A tankötelezettség megállapítása (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 

✓ 21. § (1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez 

szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez 

szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 

✓ (2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban: 

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

igazolja, 

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

további részvételéről. 

  

Szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából, ha: 

✓ ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el 

a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, 

✓ cb) a gyermek nem járt óvodába, 

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

a döntéssel, akkor: 

Az óvoda 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. 

(3) A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is 

kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot. 

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai felvétel, a tanulói 

jogviszony keletkezése 

 (2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a 

között - a hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes 

vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a 

gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését 

követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

(3) Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a 

szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt 

időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. 

 

Vallási, nemzeti, etnikai joggyakorlás: 

Intézményünkben lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermek az egyházi jogi személy által 

szervezett hit- és vallásoktatásban vegyen részt. Az egyházi jogi személy a hit és vallásoktatást 

óvodában a szülők igénye szerint, óvodapedagógus közreműködésével szervezheti. A hitoktatás 

az óvoda nyitvatartási idejében az óvodai foglakozási időn kívül szervezhető. 

Az óvoda kapcsolatai 

✓ 1. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek 

alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái 

változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban 

foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg. Az 
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óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az 

együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás 

családhoz illesztett megoldásait. 

    

✓ 2. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés 

előtt (védőnői szolgálat), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, 

gyermekjóléti szolgálat, egészségügyi, illetve közművelődési intézmény), és az 

óvodai élet után (iskola) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. 

 

✓  A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a 

szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és 

kezdeményező. 

 

Záró rendelkezések 

A házirend a fenntartó jóváhagyásának napjától határozatlan ideig érvényes. 

Felülvizsgálatára 2 évente kerül sor, illetve alkalmazkodik a jogszabályi változáshoz. 

 

A házirend módosítására vonatkozó rendelkezések: 

 

✓ A jogszabályi változás esetén az óvodavezető kezdeményezi. 

✓  Módosításra javaslatot tehet szülő és óvodapedagógus. A javaslattal történő egyetértés 

esetén a módosítást az óvodavezető, a nevelőtestület és a Szülői Munkaközösség teheti 

meg. 

✓ A házirend módosításakor a házirend elkészítésére vonatkozó szabályokat kell 

betartani. 

 

 

Legitimációs záradék:  

 A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok: 

 

Beiratkozáskor, vagy a nevelési év kezdetekor 1-1 példányban megkapják a szülők a házirendet, 

átvételéről írásban nyilatkozik. 

Minden nevelési év első szülői értekezletén az óvodapedagógus felolvassa a házirendet a 

szülőknek. A hirdetőtáblán egész évben kifüggesztve elérhetővé tettük minden szülő számára. 

A szülő joga különösen, hogy megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, 

házirendjét, tájékoztatást nyerjen az abban foglaltakról. 

 

 

Jogorvoslati jog érvényesülése: 

 

A szülő első jogorvoslatát az intézményvezetőnél teheti meg. Ha 30 napon belül érdemi választ 

nem kap, az intézmény fenntartójához nyújthat be jogorvoslatot. 

 

A Házirend hatályba lépésének ideje: az átvétel napjától. Felülvizsgálatának rendje: a 

következő nevelési év eleje. 

 

A házirendet véleményezi, és egyetértési jogot gyakorol: 

a Szülői Szervezet. / véleményezése, egyetértése dokumentumainak csatolása / 
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 A házirendet a nevelőtestület véleményezi és az óvodavezető hagyja jóvá. / jegyzőkönyv / 

 

 

 

 

Monostorpályi, 2018. 11. 16.    

       

 

 

 

………………………………. 

Mihókné Szilágyi Ágota 

mb. intézményvezető                          
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M E L L É K L E T 

 

 

Nevelőtestület nevében egyetértési jogot gyakorol:  

                                                                               

 ………………………………………. 

                                                                                        

                                                                                                         óvodapedagógus 

 

 

Szülői Szervezet nevében egyetértési jogot gyakorol:  

 

……………………………………… 

 

                                                                                          Szülői Szervezet elnöke 

 

 

A fenntartó nevében egyetértési jogot gyakorol: 

 

 

 

 

 

 

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

               Szabó József                                                          Nagyné Szabó Anita 

               polgármester                                                                       jegyző                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


