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

(1) alapján a Zuglói Csicsergő Óvoda (melynek székhelye: 1149 Budapest Fráter György tér 

12 sz., telephelye: 1148 Budapest Wass Albert tér 13 sz.) megalkotta házirendjét 

 

A Házirend jogszabályi háttere 

 
2015. évi. LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése 

érdekében történő módosításáról 

  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

 a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

 

A Házirend célja 

A gyermekek, szülők jogainak és kötelességeinek gyakorlásával, a gyermekek óvodai 

életrendjével kapcsolatos rendelkezések megállapítása, érvényesülése a helyi gyakorlatban.  

 

A Házirend hatálya 

 

A házirend személyi hatálya kiterjed: 

 az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyre, 

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

  

A házirend időbeli hatálya: 

 a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki 

jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony 

megszűnéséig tart, 

 kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is. 

  

A házirend területi hatálya: 

A házirend előírásait az intézmény területén azon magatartási szabályait, melyek 

értelmezhetőek intézményen kívül is – az intézmény által szervezett programok, 

foglalkozások esetében – az intézmény területén kívül is alkalmazni kell.  

 

Körzetlista: Zugló honlapján megtalálható 

 

A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: 

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

elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. 

A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá. 

 

 

A Házirend nyilvánossága 
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A házirend a kihirdetés napján lép hatályba, amikor elhelyezésre kerül az SZMSZ-ben az 

intézményi dokumentumok nyilvánosságáról szóló részben meghatározott helyen, oly módon, 

hogy azt a szülök szabadon, megtekinthessék. 

Ezzel egyidejűleg az SZMSZ is hatályba lép. 

 A dokumentum egy példányát (kivonatát) az óvodába történő beiratkozás alkalmával a 

szülők kézhez kapják. 

 Házirend teljes terjedelemben, megtalálható óvodánkban a vezetői iroda előtérbe 

kihelyezve, a faliújságon.  

 A szülők számára óvodai dokumentumainkról szülői értekezleteken, valamint előzetes 

egyeztetés alapján, egyéni fogadóórán tartunk ismertetőt. 

 A Házirend Pdf formátumban megtalálható az Óvoda honlapján www. zugloicsicsergo. hu 

 

 

 

 

Kedves Szülők! 

 

E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek 

gyakorlatára építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik 

mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe. Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott 

házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek valamint az eredményes 

együttműködés érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartásával. A házirendünkben 

megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az intézmény 

elhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint – a 

nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt 

érvényesek. 

Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket! 

  

Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, 

nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és szervezett 

nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő. Óvodánk a gyermek 

harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési 

rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye. 

Nevelési alapelveink között meghatározó: a gyermeki jogok és személyiség tisztelete, 

elfogadása, szeretete és megbecsülése, mely a gyermekek egyéni képességeinek 

kibontakoztatását jelenti. 

  

Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Köznevelési törvény, az Óvodai 

nevelés Országos Alapprogramja, a Pedagógiai Program a Szervezeti és Működési 

Szabályzat, mely dokumentumok nyilvánosak és az Önök számára elérhetők.. A 

működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a 

család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges. 
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1. Általános információk az óvodáról 

  

Az intézmény hivatalos elnevezése: Zuglói Csicsergő Óvoda 

Az intézmény címe és elérhetősége, feladat ellátási helyei: 
Székhelye: 1149, Budapest Fráter György tér 12. 

Telefon: (1) 794 78 28 

Telephelye: 1148, Budapest Wass Albert tér 12-13 

Telefon: (1) 796  91  73  

E-mail: frater.ovoda@chello.hu 

Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna 

Óvodavezető helyettes Széphegyiné Vasas Mónika 

 

Az óvoda fenntartója, címe                                                                          
Budapest - Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

1145, Budapest Pétervárad utca 2. 

 

A székhely óvoda megközelíthetősége: 

 a 80-as trolibusszal a Róna utcai megállóig majd a Kopja utcán rövid sétával a 

Fráter György térig. 

 a 3-as vagy 62, - 62/A  villamossal a Jeszenák János utcáig, majd rövid sétával a 

Mogyoródi úton a Fráter György térig 

A telephely óvoda megközelíthetősége: 

 a 80-as trolibusszal a Kaffka Margit utcai megállóig, majd az Angol utcán rövid 

sétával a Wass Albert térig 

 a 3-as vagy 62, - 62/A  villamossal a Jeszenák János utcáig, majd rövid sétával a 

Wass Albert téren keresztül az óvodáig 

 

Az intézményvezetés tagjai: 

 Óvodavezető 

 Óvodavezető helyettes 

Fogadó órájuk: előre egyeztetett időpontban 

  

Fejlesztést segítő szakemberek: 

 Logopédus                         

 Gyógytornász 

 Pszichológus 

 Fejlesztőpedagógus 

Elérhetőségük: az óvodák telefonszámán fejlesztési időpontokban, ill. e-mail-en 
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2. Az óvodai nevelési év rendje 

 

Az óvodai nevelési év rendje 

 

A nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-éig  

Nyitva tartás: A fenntartó döntése alapján napi 11 óra, (630 órától  

1730 óráig fogad gyerekeket) 5 napos munkahéttel üzemel.  

Téli zárás: 

 Karácsony és újév közötti időszakban 

(A kerületben, minden évben a fenntartó által kijelölt óvoda a téli ügyeletes) 

Nevelésnélküli munkanapok: (nevelőtestületi értekezletek) 

A 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés 

nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előbb értesíti. A 

nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve belső 

vagy külső továbbképzésre használja fel. Ezeken, a napokon, igény esetén a gyermekek számára a 

Cseperedő óvodában felügyeletet biztosítunk. 

Nyári zárás: 

Nyári időszakban 4 hétig  

A nyári zárva tartás alatt az ügyeletes óvoda fogadja az ellátást, igénylőket, minden évben a 

fenntartó által kijelölt óvodában. Az elhelyezést az általunk készített kérdőíven a szülők 

aláírásukkal kérhetik.  

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket 

Óvodánk az iskolai őszi, tavaszi tanítási szünetek alatt nyitva tart, de a gyermeklétszám 

lecsökkenése miatt összevont csoportokkal működik. 

Rendkívüli szünet elrendelésére: a fenntartó engedélyével közüzemi ellátás hiányából, 

egészségügyi okokból, természeti-, vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor. 

  

2. 1. Az intézmény nyitva tartása 

  

Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik. 

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 630 – 1730- óráig napi 11 órában fogadja a gyerekeket. 

  

Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezi. 

Bizonyos esetekben (hosszan tartó betegség, létszámhiány esetén), alkalmanként a vezető 

engedélyével, az év során bármikor történhet csoport összevonás. 

Az óvoda nyitását követően, valamint a zárást megelőzően a gyermekek létszámától függően 

összevont csoportok működhetnek: 

 reggel 630- 700- óráig 

 délután 1700 - 1730-óráig 

Az összevonás nevelési évente kialakított rendjét a nevelési év kezdésekor az 

óvodapedagógusok ismertetik a szülőkkel, és a csoportfaliújságokon írásbeli tájékoztatást is 

közzétesznek. 

Az iskolai (ősz, téli és tavaszi) szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év 

közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság 

jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma 

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

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

létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az 



 9 

óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő csoportösszevonás esetén az 

óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót. 

A nyári időszakban is, alacsony létszám esetén összevont csoporttal működhet az óvoda.  (Az 

összevont csoport létszáma: max. 30 fő). A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása 

alatt - a csoportok heti és napirendjének megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik. 

A központilag engedélyezett szüneteken, ill. nevelési nélküli napokon kívül az óvoda csak 

rendkívüli esetben (balesetveszélyes körülmények, épületben történt meghibásodás, stb.) tart 

zárva. 

Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. 

Amennyiben a nyitvatartási időn belül a gyermek elviteléről a szülő nem gondoskodik, és az 

óvodapedagógus nem tud kapcsolatot felvenni a szülővel, rendőri kísérettel a gyermeket az 

Átmeneti gyermekotthonba kísérjük. 

  

 2. 2. A nevelési év rendje 

  

A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll: 

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

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

  

2. 3. Nyári zárva tartás rendje 

  
Az óvoda épületének üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt 

szünetel. Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. Ez idő alatt az óvodában 

meghatározott napon ügyelet tartása kötelező délelőtt 800-1300 óráig. Az ügyeleti napot a 

fenntartó határozza meg. A nyári zárva tartás alatt a hivatalos ügyeket az intézmény vezetője, 

illetve az általa kijelölt személy intézi. 

A nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, hirdetmény formájában (faliújság) 

tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges hitelesíteni. 

  
A nyári és téli zárva tartás alatt a fenntartó által kijelölt ügyeletes óvoda fogadja az ellátást, 

igénylőket. A másik óvodában történő elhelyezést az általunk készített kérdőíven a szülők 

aláírásukkal igényelhetik. 

   

 

2. 4. Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje 

  

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente öt 

munkanap erejéig, nevelés nélküli munkanapokat szervez, melyeken az arra igényt tartók 

számára a nyári zárás idején szokásos ügyeleti ellátást biztosítunk. A nevelés nélküli 

munkanapokat a nevelőtestület szakmai továbbképzésére, valamint az intézmény 

működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok ellátására használjuk fel. 

A nevelés nélküli napok időpontjáról a szülők legkésőbb hét nappal előbb, az esetek 

többségében már az étkezési térítési díj befizetésének időpontjában, vagy hirdetmény 

formájában (faliújság) értesítést napnak. 

A szülők aláírásukkal is igazolják, hogy tudnak-e gyermekük elhelyezéséről gondoskodni. 

Szükség esetén minden alkalomra egy közeli óvodában ügyeletet biztosítunk. 

 

Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével közüzemi ellátás hiányából, 

egészségügyi okokból, természeti-, vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor. 
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 2. 5. Óvodai napirend 

  

Az óvodában a napirendet úgy alakítottuk ki, hogy a szülők gyermeküket az óvodai 

tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék. 

 

IDŐTARTAM TEVÉKENYSÉGEK 

 

630 – 700 óráig Ügyelet, szabad játék 

700 – 900 óráig Szabad játék 

Gondozási teendők 

Folyamatos reggeli 

Felajánlott differenciált fejlesztő tevékenységek 

900 – 1200 óráig 

 

 

 

 

1030-1200- óráig 

Szabad játék 

Tanulási tevékenységek 

Mindennapos testnevelés 

Mindennapos gyümölcsevés 

Gondozási teendők 

Játék a szabad levegőn 

1200 – 1300 

óráig 

Gondozási teendők 

Ebéd 

Tisztálkodás 

Készülődés a pihenéshez 

1300 – 1500 

óráig 

Pihenés 

Ébredés 1430-tól 

Gondozási teendők 

1500 – 1530 

óráig 

Uzsonna 

Gondozási teendő 

1530 - 1700 –  

óráig 

Szabad játék 

Egyéni fejlesztő tevékenységek 

1700-1730-ig Ügyelet, szabad játék 

  

 

Az étkezések idejének megtartása mellett, a napirendet minden csoport rugalmasan kezeli az 

aktuális események, tevékenységek, a gyermekek (csoport) biológiai életritmusának 

figyelembevételével. 

 A gyermekeket minden nap levegőre visszük, kivéve, ha az időjárás szélsőséges (köd, erős 

szél, -10 Co-nál hidegebb levegő). A nyári időszakban óvjuk őket az erős napsugárzás 

veszélyétől. 

 A délutáni pihenőidőben minden gyermeknek szüksége van az ágynyugalomra, az idősebb 

korosztály esetén rugalmasan van lehetőség a felkelésre. 

 A törvényi előírásnak megfelelően a szülők kezdeményezésére lehetőséget biztosítunk a 

gyermekek számára hit- és vallásoktatás szervezésére heti 1 alkalommal a délutáni órákban 

 

 

 

 2. 6. Óvodai ünnepek, hagyományok, események rendje 

 

A rendezvények pontos időpontjait az óvoda munkatervében határozzuk meg, ezen időpontok 

a csoportos faliújságon olvashatóak. 
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Külső helyszínen tartott foglalkozás, élménygyűjtő séta, színház stb. szülőt előre 

tájékoztatjuk, szóban ill. a csoportos faliújságokon. 

  

   

 Gyerekekkel együtt megünnepeljük: 

      Mikulás, Adventi készülődés, Farsangi mulatság, Húsvét ünnepét, megemlékezünk   

       nemzeti  ünnepünkön Március    15.-ről, és a Környezet-, és természetvédelem jeles    

       napjairól                                                                                                    

 Közös ünnepeink a szülőkkel: 

Őszköszöntő, Adventi délután, Farsang igény szerint, Anyák napja, Évet záró programok, 

nagycsoportosok búcsúztatása, közös év végi kirándulás a családokkal igény szerint 

 Egyéb események: kirándulások, sportversenyek, bábszínház látogatások, 

vendégművészek előadása stb. 

 Az ünnepek, hagyományok megszervezését a csoportos óvónők a szülők bevonásával 

végzik, a gyermekek életkorának, érzelmi beállítottságának megfelelően.  

  

3. Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége 

Az óvoda a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a 

gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. 

Az óvodánk felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 

éven belül betölti, feltéve a kerületben, ill. az óvoda körzetében (életvitelszerű) lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel, szülői munkahelyi körzettel rendelkező, hároméves és 

annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában délelőtti óvodai foglalkozáson vesz 

részt. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. 

 

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig 

az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.  

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői 

bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje 

tankötelezettségének teljesítését. 

 

3. 1. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának 

határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. 

A jelentkezési időpont előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére. 

 

3. 2. A jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni: 

 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
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 munkahelyi körzet esetén, munkáltatói igazolás 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát 

 a gyermek TAJ kártyája 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,  

 nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, 

hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén  

 

 

3. 3. Óvodakötelesek 

 

 Adott év szeptember 1-jétől az a gyermek, aki abban az évben, december 31. 

napjáig a harmadik életévét betölti, 

 harmadik életévét betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

 gyámügyi védelembe vett gyermekek 

 sajátos nevelési igényű gyermek, ha a kijelölt óvoda egyben a kötelező felvételt 

biztosító óvoda is 

 körzetes (lakó- vagy tartózkodási hellyel, munkahellyel rendelkező) bölcsödéből 

érkező vagy testvér gyermek 

 körzetes (lakó- vagy tartózkodási hellyel, munkahellyel rendelkező) gyermek 

 zuglói (lakó- vagy tartózkodási hellyel, munkahellyel rendelkező), bölcsődéből 

érkező vagy testvér gyermek 

 zuglói (lakó vagy tartózkodási hellyel, munkahellyel) rendelkező gyermek  

 2/2016-681492 Alapító okiratszám: A nemzeti köznevelésről szóló (2011. évi 

CXC. törvény 4. § 1. pontjának r.) alpontja szerint integrált nevelés keretében az 

alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: autizmus, 

spektrum zavarral küzdő gyermekek nevelése (maximum 3 fő), egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem, vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzdő gyermekek nevelése. 

 

3. 4. Döntés a felvételi kérelmekről 

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg 

ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába 

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

esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre  

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését 

követően - közös szülői felügyelet hiányában is- együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a 

különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette, vagy megszüntette  

Az óvodavezető a felvételek lezárásáról - a felvételekről hirdetmény, az elutasításról határozat 

formájában (postai úton való értesítés esetén tértivevénnyel)- értesíti a szülőket a jegyző által 

meghatározott időpontig. 

 

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

indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai 

nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás nélkül értesíti az előző 

óvoda vezetőjét is. 

 

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

véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 
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 A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos. 

 

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

belül írásban értesíti. 

 

Az óvodába történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után, és az étkezési 

ellátásért járó térítési díj befizetésével válik érvényessé. 

 

 

3. 5.  Elutasított óvodai felvétel 

 

Jogorvoslat: az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított 

tizenöt napon belül a szülő eljárást, megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az 

óvodavezető az eljárást, megindító kérelmet - az ügy összes iratával nyolc munkanapon belül 

- elbírálás céljából az önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a 

fenntartóhoz küldi meg. 

Ezen időponton túl a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan 

jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. 

  

Más óvodából történő átjelentkezés esetén a korábbi óvodából a gyermek fejlődési 

lapját/naplóját, és az óvoda igazolását szükséges csatolni az óvodánkba történő 

beiratkozáskor. 

  

3. 6. Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban? 

 

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 

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

foglalkozáson vesz részt 

 

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

fejlettséget. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely. 

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

ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. 

 

Az óvodai nevelés jogszabály szerinti finanszírozott időkerete magába foglalja a gyermek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű 

gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti 

tizenegy óra időkeretét. 

  

3. 7. Megszűnik az óvodai elhelyezés: 

 

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

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 

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

egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell. 

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

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 

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

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

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

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

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés 

 

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

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjét. 

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

egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell. 

 

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

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

távozik), 

 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 indokolja. 

 az étkezési térítési díj felszólításra történő befizetésének elmulasztása esetén, 

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

 megszűnik az óvodai elhelyezés – 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. 

 Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha ezt a szülő írásban kéri. Az óvodaköteles 

gyermeket másik óvodába kell átíratni. 

 A gyermek átvétele - másik óvodából - hivatalos átjelentkezés útján történik, 

amelynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen 

egymásnak. 

 Az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort. 

 

Az óvodai elhelyezés megszűnésével a gyermeket töröljük a nyilvántartásból, s erről írásban 

értesítjük a szülőt.  

 

 

4. A tankötelezettség  

4. 1. A tankötelezettség kezdetéről 

 az óvoda vezetője, 

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

bizottság, 

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

vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. 
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A jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, a 

nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára.  

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. 

 

 

4. 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, 

c) 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 b) pont 

szerinti döntéssel, vagy  

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez 

szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az 

augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai 

nevelésben. 

 

A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is 

kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot. 

 

Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása 

céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha 

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

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

korábban nem hozott döntést, 

b) szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről 

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

szakértői bizottság korábban nem hozott döntést.  

 

5. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje 

  
A gyermekeknek a nyitás kezdetétől (630-tól) folyamatosan, de lehetőség szerint a csoportok 

heti és napirendének zavartalansága, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében 

830- óráig célszerű beérkezniük saját csoportjaikba. 

A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az 

óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása 

mellett teszik: 

 



 16 

  Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az 

óvodapedagógusnak, távozáskor pedig szintén az óvodapedagógustól kérjék ki, mivel 

csak így tudunk felelősséget vállalni a gyermekért. 

 Az óvónő által átadott gyermekért már a szülő, vagy az írásban megbízott a felelős. 

 Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki 

sem. 

 A gyermek elvitelekor minden esetben (az udvaron főleg) az óvónőnek szólni kell. 

 Ha a szülő eljött gyermekéért, kérjük, ne tartózkodjanak a szükségesnél tovább az 

óvoda területén, mert a csoportot felügyelő óvodapedagógusok nem tudják 

kellőképpen átlátni a játszó gyerekek sokaságát. 

 A gyermekek érkezésekor és elvitelekor a szülők és hozzátartozóik nem mehetnek be 

a csoportszobába és a mosdóba, csak kivételes alkalmakkor, pl. beszoktatási 

időszakban, akkor is cipővédővel vagy váltócipőben 

 Az alapellátáson kívüli szolgáltatások igénybevételekor a gyermekért a szolgáltatást 

nyújtó a felelős. 

 A gyerekeket az óvodából a szülő (mindkettő), ezen kívül az általuk írásban 

megnevezett felnőtt viheti haza. A 14 éven aluli gyermeknek nem adható ki a 

kisgyerek. Szülők válása esetén a bírósági végzés alapján a felügyeleti jogot gyakorló 

szülőnek adjuk ki a gyereket. Ennek hiányában a gyermeket mindkét szülőnek kiadja 

az óvoda! (az óvoda nem a kapcsolat tartás illetve láthatás színtere) 

 Az óvoda főbejárata a gyermekek biztonsága érdekében a szülők számára is biztosított 

kódszámmal működik. 

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

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

értesíteni. 

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

tartsák tiszteletben a csoport napirendjét, és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék 

el a gyereket. 

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

testvérrel vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell 

átadni az óvónőnek. 

 Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint 

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

szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni. 

 A gyermekek biztonsága, valamint a kulturált viselkedési szokások kialakítása 

érdekében a gyermek behozatalakor és elvitelekor köszönjenek az óvónőnek, jelenlévő 

felnőttnek, gyermekeknek. 

 Kérjük a hazamenőket, hogy hangoskodással, futkározással ne zavarják a gyermekek 

nyugalmát, - ez utóbbi balesetveszély forrása is – az óvoda rendjét. 

 A gyermekek érdekében - baleset elkerülése miatt - kérjük, ha a szülő eljött 

gyermekéért, a szükségesnél ne tartózkodjék tovább az óvoda területén (épület, udvar).  

 A gyermekek biztonsága érdekében a kapu kódot csak felnőtt használhatja, és minden 

esetben zárják be az óvoda kapuját.  

 

5. 1. A nyitvatartási időn túl, az óvodában maradt gyermekek elhelyezése 

 

 A szülő (gondviselő) köteles gyermekét az óvoda nyitva tartási idején belül, legkésőbb 

a zárás kezdetének időpontjáig elvinni. 
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 Az óvoda nyitvatartási idejét meghaladóan, - maximum 1730 óraig, - a gyermek 

felügyeletét az óvodában óvodapedagógus és dajka együttesen biztosítja. 

 1730 óráig el nem vitt gyermekek elhelyezéséről az óvodapedagógus gondoskodik, 

miután a gyermek hazavitelére jogosultakat 2-szeri próbálkozással nem tudta utolérni 

telefonon. A szülői felügyelet nélkül maradt gyermeket ideiglenesen a TEGYESZ 1. 

számú Befogadó Otthonába (1081. Alföldi u. 9-13.) viszi, erről a szülőt az óvoda 

bejáratán írásban értesíti. 

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

tartózkodni. 

6. A távolmaradás igazolása 

 

6. 1. A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének és igazolásának 

eljárásrendje 

 

A szülő kötelezettsége gyermekének bármilyen okból történő távolmaradásának bejelentése. 

 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. Ezért az óvodapedagógusok felé kötelezettség a szülői elérhetőség 

változásának pontos bejelentése. 

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

orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időszakát is. A többi kisgyermek egészségének 

védelme érdekében orvosi igazolás nélkül a pedagógus nem veheti be a 

gyermeket. Ennek megvalósulását az óvodapedagógusnak a felvételi és hiányzási 

naplóban dokumentálni szükséges. 

 A hiányzás igazolásának dokumentumait az óvoda fenntartója tanügy-igazgatási 

ellenőrzés keretében vizsgálja. 

 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 öt éves gyermek három napon túli távolmaradását csak az óvodavezető 

engedélyezheti. 

 Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvodatitkárnál. 

 Nem betegségből adódó hiányzást a szülőnek előzetesen, vagy az óvodai 

foglalkozások megkezdése előtt (személyesen, telefonon, vagy írásban) jelentenie kell. 

 

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

 

6. 2. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

 a szülő írásbeli kérelmére, amit legkésőbb a hiányzást megelőző napon átad a 

gyermeket nevelő óvodapedagógusnak az óvoda által használt (Házirend 1. sz. 

mellékelte) nyomtatványon az intézményvezető engedélyt kapott a távolmaradásra, 
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 a gyermek beteg volt, a jogszabály szerinti tartalommal rendelkező orvosi igazolást 

átadta a gyermeket nevelő óvodapedagógusnak a felgyógyulást követő első óvodai 

ellátás napján.  

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

kötelezettségének eleget tenni, 

 

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

 

 

6. 3.  Az igazolatlan mulasztás következményeinek eljárásrendje 

  

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) a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot. 

 

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet 

készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket 

veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek 

óvodába járásával teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

 

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

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

mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

 

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

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

haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot. 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához 

szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen 

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

nap 

 

7. A gyermekek étkeztetése az óvodában 

 

A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely 

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

Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek, melyet 

- naponta gyümölccsel és zöldséggel egészítünk ki. 

Az intézmény területéről ételt, vagy élelmiszert kivinni tilos! 

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

élelmiszerekkel. 
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A Szülő gyermeke részére egy hónappal korábban rendeli meg az étkezést, mely 

szolgáltatásért étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója 

költségvetési évenként állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk. 

 

 

7. 1. Befizetések rendje 

  

  A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül 

megállapításra. 

 Amennyiben valamilyen táplálék allergiája van gyermeküknek, szakorvosi igazolás 

alapján, szülői intézkedés útján a gyermekélelmezési vállalat biztosítja a diétás 

étkeztetést. Az óvoda dolgozói csak az előírás szerint szállított ételt kínálhatják a 

gyermeknek. Ételt behozni ilyen esetben is tilos! 

 

A zuglói képviselő-testület rendeletet1 hozott arról, hogy 2016 szeptemberétől 

készpénzkímélő fizetési módok legyenek előnyben részesítve. Ennek megfelelően az óvodai, 

iskolai étkezési térítési díj készpénzben történő befizetése megszűnik, és az alábbi fizetési 

módokat tudjuk biztosítani: 

A. Készpénz átutalási megbízás (csekkes befizetés) 

B. Web-MultiSchool3 étkezés-megrendelő programon keresztül (bankkártyás 

befizetés) 

 

A. Készpénz átutalási megbízás (csekkes befizetés) 

 

Az intézményben a gazdasági ügyintéző/óvodatitkár a tárgyhónapot megelőző hónap 15-ig 

kiállítja a számlát – figyelembe véve a megelőző hónap lemondásait -, és az adatokkal 

kitöltött csekkel együtt kiosztja a szülőknek.  

A szülő a számlán feltüntetett fizetési határidőt betartva, az óvodától kapott csekken, 

POSTÁN vagy OTP Bankban az étkezési térítési díját befizet. 

A csekken feltüntetett bankszámlára való átutalással is lehetőséget biztosítunk a díj 

kiegyenlítésére. Ez esetben, a közleményben – az azonosítás érdekében – kötelezően fel 

kell tüntetni a gyermek befizető azonosító kódját. 

 

B. Web-MultiSchool3 étkezés-megrendelő programon keresztül (bankkártyás 

befizetés) 

 

A MultiSchool étkezés megrendelő és nyilvántartó programban valamennyi gyermek 

étkezésének megrendeléséhez és díjfizetéséhez hozzáférést biztosítunk a szülők számára a 

www.multischool.hu oldalon. 

A belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót a gazdasági ügyintéző/óvodatitkár adja 

meg az új belépők számára. 

 

Hónap 5. napjától 25. napjáig a szülő a program segítségével megrendelheti gyermeke 

következő havi étkezését, a webes felületen kiválaszthatja, mely napokra kíván étkezést 

rendelni. A fizetési gombra kattintva a program az OTP bankkártyás felületére irányít át, ahol 

a tranzakciót elindítva egyenlítheti ki a térítési díjat. A programból való kilépés előtt 

szükséges annak díját bankkártyával kiegyenlíteni, mert az étkezés megrendelése 

ténylegesen csak akkor történik meg, ha a fizetés megtörtént. A szülők a megrendelésről 

                                                 
1 2016. Évi költségvetéséről szóló 17/2016.  (III.04) 

http://www.multischool.hu/
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szóló számlát közvetlenül kinyomtathatják, vagy elmenthetik. Amennyiben a gyermek 

ingyenesen étkezik, abban az esetben is lehetőség van a webes megrendelésre. 

A vonatkozó jogszabályok alapján a szülőknek évente legalább egy alkalommal 

nyilatkozniuk kell az étkezés igénybevételéről, az étkezés típusok kiválasztásáról, és a 

térítési díj befizetési módjáról. Ezt a gazdasági ügyintézőtől/óvodatitkártól átvett 

„Igénybejelentő az étkezés típusáról és a térítési díj befizetés módjáról” című nyomtatványon 

szükséges megjelölni a választott étkezési típust, és azt, hogy milyen módon kívánják a díjat 

havonta megfizetni. 

A kiválasztott díjfizetési mód és az étkezési típus óvodák esetében a teljes nevelési évre, 

iskolák esetében a teljes tanévre szól. Az étkezési típus vagy díjfizetés módosítást a szülők az 

igénybejelentő ismételt kitöltésével kezdeményezheti, amelyet a leadást követő második 

hónapban tudunk érvényesíteni. 

Túlfizetés, vagy a gyermek óvodából, iskolából való végleges távozása esetén szintén a 

nyilatkozatban választott módon, a ZIK házipénztárában2 tudják a szülők személyesen átvenni 

a többlet díjat, vagy a megadott bankszámlaszámra utaljuk vissza a tárgyhónapot követő 15-

ig. A tanév/nevelési év végén a túlfizetéseket a megadott bankszámlaszámra küldjük el a 

szülők részére. 

A gyermek részére a napi étkezés megrendelése csak a díj megtérítését követően történik 

meg, ezért kérjük, hogy a fizetési határidőt szíveskedjenek betartani. 

Az ingyenesen étkező gyermekek esetében is szükséges nyilatkozni az étkezési típusról. 

 

 Amennyiben a szülő nem fizet időben, az elszámolás és ebéd megrendelés miatt a 

befizetést követően 5 - 10 napig (attól függően, hogy a hét melyik napján pótolja a 

befizetést) nem jogosult az étkezésre. 

 

7. 2. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek 

 

Az óvodai nevelés ingyenes. 

A szülőket fizetési kötelezettség csak az étkezési térítési díj tekintetében érinti. 

 

7. 3. Étkezési igény lemondása 

  

Betegség vagy más hiányzás esetén az étkezés lemondható  

  

 A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az 

étkezés lemondását is – étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik. 

 A hiányzás első napján a térítési díj a szülőt terheli. Az adott napon 9 óráig lemondott 

étkezés a következő naptól érvényes. 

 Az ingyenes étkezésre jogosult családok kötelessége, az étkezés lemondása mulasztás 

esetén. 

 a www.multischool.hu web-es felületen, melynek személyes elérhetőségét mindenki 

megkapja 

 A lemondás 24-órás eltolással lép hatályba, és a lerendelést követő második havi 

befizetésnél írható jóvá. Amennyiben a jóváírás nem lehetséges, a túlfizetés összegét 

az Önkormányzat pénztárában készpénzben visszafizetik. 

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

igényt.  

Lemondásokat e-mailen, és az óvónőknél nem tudunk elfogadni. 

                                                 
2 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. Földszint; H-Cs:9-12; 1230-1530, P: 9-1130 

http://www.multischool.hu/


 21 

 Az étkezés nyilvántartó és megrendelő program segítségével interneten rendelhetik meg és 

mondhatják le gyermekeik étkezését. 

A lemondás a következő havi befizetéskor kerül jóváírásra. Le nem mondott étkezés esetén a 

térítési díjat nem tudjuk jóváírni. 

 

7. 4. A térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények 

 

Az intézményi térítési díj 100%-a normatív kedvezményként (ingyenes étkezés) jár az óvodai 

nevelésben részesülő gyermek után, ha: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

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

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

 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,  

 

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

6. melléklete szerint nyilatkozatot kell benyújtania az intézményvezető felé.  

Igényüket az óvodatitkárnak kell jelezni, aki biztosítja a benyújtáshoz szükséges 

nyomtatványt. 

A normatív kedvezmény iránti igény - kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt - a 

nyilatkozat megtételét követő hónap első napjától kerül érvényesítésre.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a normatív 

kedvezmény a határozat kiadásának kezdő napjától érvényes. 

Munkahelyi cafetéria-gyermekétkeztetés 

A szülőnek amennyiben lehetősége van arra, hogy munkahelyi cafetériájának terhére számolja 

el a gyermeke által igénybe vett óvodai étkezés szolgáltatást, ellátást és ezzel a lehetőségével 

élni szeretne, az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtania az óvodatitkárnak  

Első alkalommal: 

1. Szülői kérelem arról, hogy a továbbiakban gyermeke étkezéséről munkáltatójának 

nevére és címére szóló számlát kér 

2. Munkáltató által kitöltött és aláírt “Munkáltatói Nyilatkozat Óvodai szolgáltatás, 

ellátás költségének támogatásához” c. nyomtatvány 

3. Az étkezés megrendelő programból kiállított aktuális számla másolata és annak 

befizetéséről az igazolás (postai vagy banki feladás, utalás) 

További hónapokban: 

1. szülői kérelem 

Az étkezés megrendelő programból kiállított aktuális számla másolata és annak befizetéséről 

az igazolás (postai vagy banki feladás, utalás). A beküldött dokumentumok alapján a 

munkáltató nevére szóló számlát az óvoda állítja.  
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8. Gyermekek az óvodában 

  

8. 1.  A gyermek joga hogy… 

 

 az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét 

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

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

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

és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani. 

 személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda 

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

érvényesítésében. 

 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. 

 adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve az óvoda 

vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon. 

 nemzetiségi, vallási hovatartozását gyakorolhassa. 

 az óvodásgyermek személyes adatainak tárolása (ez az adatkezelési szabályzat tartalmi 

eleme) 

 fényképek, videó felvételek közzététele közösségi portálokon. Közösségi portálokra az 

óvodában készült fényképet, videót csak az érintettek írásbeli engedélyével lehet 

feltenni.  

 

 

8. 2. A gyermekek kötelessége 

  

 az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

 a tankötelezettség kezdetéről 

- az óvoda vezetője, 

- ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a 

szakértői bizottság, 

- az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az 

iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 

 a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, 

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

haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha 

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

észlelt, 

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

 megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat 

és eszközöket,  

 óvja az óvodai játékait és eszközeit. 

 hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa. 

 

 8. 3.  A gyermekek fejlettségének értékelése 

 Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. 
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Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőket félévente tájékoztatjuk fogadó órák keretében. 

Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

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

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

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

foglalt jogokról. 

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

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

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

szerint illetékes kormányhivatalt. 

Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét - 

szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését 

szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. 

8. 4. A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása 

 

Nagyobb csoport lehet: 

 Az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz járó gyermekek 

csoportja, az életkortól függetlenül, amennyiben vegyes csoportról van szó. 

 Az azonos életkorú gyermekek csoportja, óvónői hovatartozástól függetlenül. 

Pl. óvodát kezdő, ill. iskolába menő gyermekek csoportja. 

 Külön, speciális foglalkozásokon résztvevő gyerekek csoportja. Pl.: fejlesztő, 

felzárkóztató, logopédiai, mozgásfoglalkozásokon résztvevő gyerekek 

csoportja. 

 Tanfolyamokon résztvevő gyermeke csoportja. 

 

9.  A gyermekekre vonatkozó óvó-védő intézkedések 

  
Melyeket, a gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk: 
Gyermekeinkkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

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

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

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

szintjüknek megfelelően ismertetjük, melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban 

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

  

9. 1. A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások. 

 

 étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel 

 étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás 

  saját törölköző használata 

 a WC rendeltetésszerű használata 

 étkezéseknél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása 
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 szomjúság csillapítására nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve ivóvíz 

fogyasztása 

 ebéd utáni pihenés, alvás 

 friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel 

 élelmiszert, italt a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes esetben, ha erre 

külön engedélyt kapott 

 a csoportszobába váltócipőben léphet be 

  

9. 2. A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: 

 

 a helyiségek és az udvar rendjének betartása 

 a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata 

 az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be 

 alvásidőben csak az óvónő által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál 

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

engedélyezett helyiségbe 

 az udvaron, tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat 

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

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

 társát vagy társai játékát nem zavarhatja 

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

fenyegetést nem alkalmazhat 

 A balesetek megelőzése érdekében a gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban 

ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet. 

 

Az óvoda területére ételt behozni, ill. kivinni ÁNTSZ előírás szerint nem lehet, csak külön 

szabályok betartásával: Olyan ételt lehet behozni, amely gyári csomagolású. Krémes 

cukrászati terméket, behozni tilos. Születésnapok megünneplése esetén, tortát kizárólag a 

gyermekélelmezési vállalatnál lehet rendelni, mely gondoskodik a HACCP előírásainak 

megfelelően az elkészítésről, tárolásról, szállításról is. 

 A gyermekek nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt 

(csokoládé, túró Rudi, cukorka, italok stb.) tilos és etikátlan.  

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

tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani. 

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

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

 a rendkívüli eseménynél használt jelzés hallatára (három hosszú csengetés) a 

gyermekek kötelesek az őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul végrehajtani, 

képességeikhez mérten a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni.  

 Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési 

útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét. 

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

  

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

szabályok betartása: 

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

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

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

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

otthonról is csak ilyen játékokat hozzanak be gyermekeik. 
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9. 3. A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében  

Gyermekbalesetek esetén szükséges intézkedések 

 Az óvodapedagógusoknak a gyereket ért bármilyen baleset, sérülés, rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 A sérült gyereket elsősegélyben kell részesíteni, ha szükséges orvost, mentőt kell 

hívni. 

 A balesetet okozó veszélyforrást, meg kell szüntetni. 

 Minden gyermekbalesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az 

óvodavezetőjének, és megbízott helyettesének. 

 A gyermek szüleit haladéktalanul értesíteni kell, ezért is nagyon fontos, hogy elérhető 

telefonszámot kapjanak meg az óvodapedagógusok. 

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

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

gyermekét, és csak ezután távozzanak el az óvodából. 

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

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

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

óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják. 

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

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

illetve adott esetben a telephelyóvoda vezetőhelyettesének. 

E feladatok ellátásában a baleset színhelyén jelenlevő többi óvodapedagógusnak is részt 

kell vennie. A balesetet szenvedett gyereket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a 

sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan, akkor feltétlenül orvost 

kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

Az óvodában történt mindenféle balesetet, sérülést ki kell vizsgálni. A vizsgálat során 

tisztázni kell a balesetet, kiváltó okokat, és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető. 

 

10. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

 

10. 1. Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat!  

 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (régi nevén ÁNTSZ) által előírt szabály, hogy a 

tanév alatt (szeptember 1-jétől június 15-ig) betegség után be kell mutatni az orvosi igazolást. 

 

 Beteg gyermek nem látogathatja az óvodát. 

 A gyermek megbetegedését a szülők jelentsék be telefonon, vagy személyesen! 

 Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a többi gyerek 

egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Gyógyszer beadására nincs 

lehetőség az óvodában. 
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 Minden szülőnek kötelessége felhívni az óvónők figyelmét arra, ha gyermeke 

különleges betegségben szenved, illetve epylepsiára, allergiára, lázgörcsre stb. 

hajlamos. 

 Az óvodában fellépő betegség esetén, (láz, hányás, hasmenés, kötőhártya gyulladás) 

telefonon értesítjük a szülőt, aki köteles a lehető legrövidebb időn belül gyermekét 

hazavinni. A gyermek gyógyultan és orvosi igazolással jöhet óvodába.  

 Fertőző betegség (H1N1 vírus, rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű, stb.) 

esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van!  

 Az óvodapedagógusoknak TILOS otthonról hozott gyógyszert beadniuk a 

gyermekeknek a nap folyamán! Kivételt képez: magas láz csillapítására, allergia 

okozta életveszélyes állapot megelőzését illetve életmentést szolgáló gyógyszerek 

eszközök alkalmazása. 

 Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak, betegségre utaló 

jelekkel (pl. hajtetű, hasmenés, hányás, bőrkiütés, váladékos szem, hőemelkedés), 

gyermeket az óvodába nem vehetünk be.  

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

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

óvodapedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás 

indítványozásával. 

 Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie. 

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

óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az 

óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. 

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

gyermeket. 

 Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések 

alapján – jár el. 

  Az óvoda feladata, az óvodások személyi higiénéjének, testi, szellemi fejlődésük 

folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzés a területi védőnő felé. 

 Fogászati szűrés évente egy alkalommal van az óvodában, a szükséges kezelésekre a 

szülő feladata elvinni a gyermeket. 

 

11. A gyermekek felszerelései és eszközei   

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

Az eredményes nevelő/ fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések szükségesek: 

 

 Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító 

lábbeli.(balesetveszély, ill. a higiénia szempontjából tilos a papucs) 

 Udvari játszóruha és cipő 

 Testnevelés foglalkozáshoz kényelmes ruha (rövidnadrág, póló, tornacipő) 

 Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha. 

 A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, ezért kérjük jellel ellátni 

ruháikat és cipőiket. 

 Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvényekre az alkalomhoz illően öltözetet kérünk. 

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

adott szakemberrel egyeztetik. 
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 Az óvodapedagógusok által kijelölt ”játéknapon” a gyerekek kedvenc játékukat 

elsősorban mesekönyvet, társasjátékot… (erőszakmentes játékokat) behozhatnak, de 

ezekért, a játékokért az óvoda felelősséget nem vállal. 

 Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen 

lehet tárolni, (kizárólag az udvaron, a terasz alján, a kerékpártartóban lelakatolva, saját 

felelősségre), őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így megrongálódásuk, 

eltűnésük esetén az intézményt kárfelelősség és kártérítés nem terheli. 

 A testápoláshoz szükséges személyes tárgyak (fésű, fogkefe) biztosítása a szülő 

feladata, tisztántartásáról az óvoda gondoskodik. 

 

12.  A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

 

12. 1. A gyermekek jutalmazásának elvei 

 

Óvodánkban a bátorító nevelés módszereit és eszközeit alkalmazzuk. A gyermekek 

egészséges lelki és értelmi fejlődése érdekében ösztönző bátorító, önbizalom fejlesztő 

módszereket alkalmazunk. Feladatunk, hogy vonzóvá tegyük az elsajátítandó ismereteket, 

magatartásmódokat. Ezeket pozitív megerősítéssel, simogatással, dicsérettel tesszük. 

Ezekkel, az eszközökkel fejlesztjük a gyermekek:     

 kreativitását 

 önállóságukat 

 reális önértékelésüket 

 kitartásukat 

 pozitív értékrendjüket stb. 

Az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére 

tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni 

azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény felelőssége alól csak akkor 

mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.3 

12. 2. Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái:  

 

 szóbeli figyelmeztetés 

 határozott tiltás 

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

majd megbeszélés 

 bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás 

 bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás 

 a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés 

 

 

 

                                                 
3 Nkt. 58. § (3) bekezdés 
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13. Szülők az óvodában 

  

Az óvoda és a családi nevelés összehangolása érdekében óvodánkban Szülői 

Szervezet működik. 

Minden csoportból a megválasztott szülő (k) képviseli a csoportját. A szülői közösség maga 

közül választja meg a vezetőséget. Ez a vezetőség képviseli minden téren a szülők 

összességének véleményét. Kérjük a szülőket, hogy hasznos észrevételeikkel segítsék a 

Szervezet munkáját. 

Fontosnak tartjuk az együttműködést a tehetséges ill. felzárkóztatásra szoruló 

gyermekek hatékony nevelésének érdekében; a hátrányos helyzetű ill. veszélyeztetettség 

megelőzése, ill. megszüntetése érdekében; valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelése, fejlesztése érdekében. Ebben a csoportos óvónők, és a vezető mellett a 

gyermekvédelmi megbízott nyújt segítséget, s tart kapcsolatot a szülőkkel, a Gyermekjóléti 

Szolgálattal, külső szakemberekkel. Bármilyen jellegű problémáikkal kérjék segítségünket, 

amiben tudunk, segítünk, vagy ajánlást, tanácsot adunk kihez fordulhatnak. 

 

13. 1. 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, 

 hároméves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá öt 

éves kortól tankötelezettségének teljesítését, 

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

tiszteletet tanúsítson irántuk, 

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

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását, 

 megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, 

 gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az 

óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a 

gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre 

javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz 

eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. 

  

13. 2. E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink: 

 Szülői értekezletek, rétegszülői programok, előadások, esetmegbeszélések. 

 Játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények. 

 Az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző 

segítségadás 

 Családi beszélgetés: Fogadóórák, családlátogatások 

 A gyermekek évi két alkalommal történő értékelésének (erősségek és fejlesztendő 

területek) megbeszélése egyéni fogadóórákon 

 Partneri elégedettség mérés évente. 
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Fontos: 

  

  Napi kapcsolat az óvónőkkel, faliújság, ahonnan tájékozódhatnak aktuális 

programjainkról, a hónap várható eseményeiről 

  Minden csoport gyermeköltözőjében elhelyezett „gyűrűs” könyv, melyből az óvoda 

dokumentumai elérhetőek (Házirend, Pedagógiai Program, Munkatervből kivonat, 

szülői értekezlet jegyzőkönyve, stb.) 

 13. 3. 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 vagy óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, 

továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható 

személy részt vegyen, 

 javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a Szülők Közössége, az 

óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül, 

a Szülők Közösségétől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi 

választ kapjon, 

 az óvodavezető, vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával a nap bármely szakában 

részt vegyen a foglalkozásokon, 

 az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező szolgáltatások 

megszervezését, 

 a szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a 

fenntartó által megállapított ellátási díjon felüli szolgáltatások körébe tartozó program 

megvalósításánál nem lehet túllépni, amely a délelőtti programokra vonatkozik. 

 A délutáni térítéses szolgáltatások egyéni igénybevételekor a szülőt fizetési 

kötelezettség terheli, melynek mértékét a szolgáltató szabja meg. A szolgáltatásokért 

járó díjakat a szülők közvetlenül a szolgáltatónak fizetik. 

 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. 

 

13. 4. Panaszkezelés eljárási rendje 

Cél: a munkavégzés során a szülők, gyermekek, alkalmazottak körében keletkező problémákat, 

vitákat a megfelelő szinten, a legkorábbi időpontban lehessen feloldani, megoldani 

 

Érintettjei: óvodapedagógusok, vezetői feladatot ellátók, érdekképviseleti vezetők 
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Felelős: óvodavezető 

 

Határidő: a felmerült problémához rendelt 

 

Általános szempontok, eljárás rend: 

 A panaszt, a vélt vagy valós problémát elsősorban és legelőször a „bepanaszolttal” 

kell tisztázni, ha ez nem vezet eredményre, akkor lehet továbblépni a panaszkezelés 

szabályzata szerint 

 Ha a panasz nem a megfelelő szintre érkezik, akkor „vissza kell utalni” a 

megfelelőre, erről a panaszost értesíteni kell 

 A panaszt legalább a II. szinttől kezdődően írásba kell foglalni 

 Amennyiben a probléma feloldásához türelmi időre van szükség, az érintettek 

meghatározott időtartam után (pl. 1 hónap) közösen értékelik a beválást. 

 A panaszkezelés rendjét az érintettekkel meg kell ismertetni 

 A panaszok írásos anyagait a „panasz dossziéban” kell gyűjteni 

 Az óvodavezető ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat, 

beszámolót készít az éves értékeléshez. A folyamatszabályozás korrekciójára szükség 

esetén javaslatot készít 

 

Eljárásrend, a tevékenységek szintjei, lépései: 

 

1. Szülőkre vonatkozó panaszkezelési eljárási rend 

 

I. szint: A panaszos (szülő, pedagógus) az óvodapedagógushoz fordul problémájával 

 Az óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, 

tisztázza a panaszossal az ügyet. Amennyiben jogos, továbbviszi az érintettek felé 

 Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel, a panaszossal. Ha ez eredményes, akkor a 

probléma megnyugtatóan zárul 

Határidő: 10 munkanap 

Felelős: óvodapedagógus 

II. szint: az óvodapedagógus továbbítja az írásba foglalt panaszt az óvodavezető felé, aki 

egyeztet a panaszossal és az érintettekkel 

Csak írásban, konkrétumokkal és bizonyítékokkal alátámasztott szülői panaszok kerülnek 

kivizsgálásra. 

 Egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik. Ha ez eredményes, akkor a probléma 

megnyugtatóan lezárul 

Határidő: 15 munkanap 

Felelős: óvodavezető 

III. szint: a panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé 

 A vezető a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt és közösen megoldási 

javaslatot, tesznek a probléma kezelésére 

 Fenntartóval egyeztetés a panaszossal a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez 

eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan zárult.  

      Határidő: 30 nap 

Felelős: fenntartó 

 

IV. szint: A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, az ügy végig vitele 

után még a bírósági eljárás van hátra. Az eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg.  
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Elkészülő dokumentumok: panaszgyűjtő dosszié: panasz leírása, megállapodás, feljegyzés 

 

13. 5. Kapcsolattartás 

  
Kérjük Önöket, hogy gyerekükkel kapcsolatos, esetleg magánjellegű beszélgetésekre az 

óvodapedagógusok figyelmét munkája közben hosszabb időre ne vonják el a 

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

Gyermekükkel kapcsolatosan információt csak a saját óvodapedagógusaiktól vagy az 

óvodavezetőtől kérjenek. 

  

14. Helységek, berendezések használati rendje 

Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába 

felvett gyermekek használhatják. Szülők a csoportszobába és a mosdókba nem léphetnek be 

csak kizárólag előre szervezett események alkalmával. 

A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az 

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

értekezletek, játszódélutánok, stb.). 

A gyermek, szülővel sem tartózkodhat olyan helységben, ahol nincs óvodai dolgozó. 

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

nap bármely szakában bekapcsolódhatnak gyermekek óvodai életébe, tevékenységeikbe. A 

gyermekek és a szülők csoportszobában történő benntartózkodásához váltócipő, vagy (szülők 

esetében) lábzsák használata szükséges. 

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

rendezvényeket -  más, nem nevelési célra átengedni kizárólag a gyermekek távollétében, az 

óvodavezető, valamint a  fenntartó képviselőjének engedélyével lehet. A helységek 

tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai dolgozók, 

szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás. 

   

 

14. 1. Az óvoda helységeinek - szülők által történő - használhatóságának rendje 

  
Pedagógiai programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk járó 

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

támogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban. 

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

használhatják: 

 

  a csoportok foglalkoztató termei a rendelkezésre álló cipővé lábzsákok, vagy 

otthonról hozott váltócipő használatával 

 a szülők számára kijelölt mosdó helyiség 

 az óvoda udvara.  

 

 15. Tandíj fizetése az óvodában 
 

Intézményünk olyan nevelésben, oktatásban, szolgáltatásban nem részesíti a gyermekeket, 

amely nem kapcsolódik pedagógiai programunkhoz, ezért a szülőknek nincs kötelezettsége 

tandíjfizetésre. 
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16. A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje  

 

16.1. Az intézményvezető felelős: 

 

 Az óvoda, a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a 

megfelelő intézkedések meghozataláért, 

 a gyermeki jogok érvényesülésének féléves és nevelési év végi nevelési értekezleten 

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

gyermeki jogok érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos észrevételeiket a 

nevelőtestületi értekezleten előterjesszék, és a fenntartóhoz továbbítsák. 

 

16. 2. A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem 

 

A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt 

behozni és azt a gyermekeknek feltálalni nem szabad. 

A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését tortával lehet ünnepelni, melyet kizárólag a 

Gyermekélelmezést biztosító cégtől rendelhető, aki vállalja a HACCP előírásainak megfelelő 

elkészítését és szállítását, esetleg a kereskedelemben kapható, bevizsgált aprósütemények 

felhasználásával ajánlott megszervezni. Az óvodában csokoládét, édességeket, üdítőket, 

szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével behozni nem szabad. A túlzott cukorka és cukros 

üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk. 

 

 16. 3. A gyermekek öltöztetésével kapcsolatos szabályok 

 

 Kérjük, hogy gyermekük ruházatának kiválasztását a praktikusság, a kényelmi, 

tisztasági és balesetvédelmi szempontok figyelembevétele jellemezze. Kérjük a 

balesetek elkerülése végett a papucsok és mamuszok mellőzését. 

 Az óvodai ünnepekre az alkalomhoz illő öltözéket szíveskedjenek biztosítani. 

 Az öltöző tisztaságáért, a gyermekek ruháiért az óvoda dolgozói és a szülők is 

       felelősek. 

 Váltóruháról / alsónemű, felsőruházat, benti cipő / a szülők gondoskodnak. A 

ruhaneműket jellel kell ellátni. 

 A használhatatlanná vált ruhadarabokat kérjük, vigyék haza. 

 A gyermek zsákját, holmiját csak a jellel ellátott rekeszes öltözőszekrényben és 

        fogason tárolják. 

 A gyermekek polcain ruhás zsákjában élelmiszer tárolása TILOS! 

 Az óvodapedagógus az időjárásnak megfelelően öltözteti a gyermekeket. 

 

 

16. 4. Egyéb rendelkezések 

 

 A konyhákban és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az óvoda 

dolgozói tartózkodhatnak!  

 A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!   

 Az óvoda egész területén és azon kívül 5 méteres távolságban dohányozni tilos!  

 Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők az SZMSZ tartalmazza. 

 Az intézményi hirdetőtábla, faliújság használatának szabályai A hirdetőtáblára, 

faliújságra csak az óvodavezető vagy óvodavezető helyettes által engedélyezett 
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hirdetményeket (szórólapokat, plakátokat) lehet kitenni. Minden hirdetményen 

szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének és az engedélyező aláírásának. Engedély 

nélkül szülő sem tehet ki hirdetést a faliújságra.  

A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló 

eljárásrend. 

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

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

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

eredmények megítélésében és az intézkedések meghatározásában a csoportos 

óvodapedagógusait szükség szerint a szakszolgálat munkatársai (logopédus, gyógypedagógus, 

pszichológus) segítik, annak érdekében, hogy a gyermek állapotának és személyes 

adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen. 

 

 Szükség szerint, de legalább évenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő megosztja a 

szülővel, a szülő számára otthon elvégezhető feladatot ad a fejlesztésben; 

 A szülő az óvodapedagógusoktól módszertani tanácsot kap ehhez, szakkönyvi 

segítséget kérhet, esetleg fejlesztő eszközt kölcsönözhet. A gyermekcsoportban 

hospitálhat a nap bármely időszakában, időpont egyeztetést követően. 

 Indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. 

 A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban, a 

javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül. 

 

17. Záró rendelkezés - A Házirend módosítása 

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

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

nevelőtestület erre javaslatot tesz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


