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I. Bevezetés 
 

 
Az Ön gyermeke a mai naptól az Zuglói Napraforgó Óvoda óvodása lett. A gyermekük 
nevelését ezen túl közösen végezzük. Az óvoda a családi nevelést segíti, kiegészíti, ezért a 
közös együttgondolkodás, mindannyiunk érdeke. 
Az óvoda feladata, hogy nyugodt derűs, légkört biztosítson, melyben megfelelő körülmények 
között játszhat, és fejlődhet minden gyermek. Fontosnak tartjuk a biztonságos, környezet 
kialakítását. A megvalósításban szükség van a közös együttműködésre és a gyermekek testi 
épségét veszélyeztető körülmények kiküszöbölésére. Ezért kérjük a házirendben 
megfogalmazottak átgondolását, betartását. 
 
Az óvoda neve: Zuglói Napraforgó Óvoda 
Az óvodavezető neve: Bagi Márta Anna    
Címe: 1145.Bp. Újvidék sétány 3-5., Emma utca 16-18.   
Telefon: 36-35290  
E-mail: napraforgo@zugloiovoda.hu  
Honlap elérhetősége: zovi.hu  
Az óvoda fenntartója: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat  
 
Az óvoda házirendje – 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 alapján – meghatározza a házirend témakörébe tartozó 
szabályokat. 
 
 
1.A házirend célja 
 
A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa: 

- a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját,  
- a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, 
- az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei, berendezési 
tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét. 

 
 
2. A házirend hatálya 
 
A házirend személyi hatálya kiterjed: 
- A házirend vonatkozik az óvoda alkalmazottaira, a nevelésben részt vevő külső 
szakemberekre, az óvodába járó gyermekekre, szüleikre, illetve értük jövő hozzátartozóikra 
mindaddig, míg az óvodában tartózkodnak. 

 
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. 
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A házirend területi hatálya: 
A házirend előírásait az intézmény területén azon magatartási szabályait, melyek 
értelmezhetőek intézményen kívül is – az intézmény által szervezett programok, 
foglalkozások esetében – az intézmény területén kívül is alkalmazni kell. 

 
A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: 

A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend 
elfogadásakor, illetve módosításakor az óvodaszék, a szülői szervezet véleményezési 
jogot gyakorol.  
A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá. 

 
3. A házirend nyilvánossága 
 
A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a 
házirendet ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülök szabadon 
megtekinthessék. 
 
A házirend egy-egy példányát át kell adni: 

- az óvodaszék elnökének, 
- a szülői szervezet elnökének, 
- az intézményi tanács elnökének, 
- valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak,  
- a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor. 

 
A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy 
példányát ismét át kell adni az érintetteknek. 
 
A házirend az óvodában a bejárat mellet található, valamint a másolatát minden szülő a 
beiratkozáskor kézhez kapja. 
 
II. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje 
 
Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. 
  
Az óvoda körzete: 
Amerikai út 1-25 páratlan-2-34 páros, Báróczy u. 13-17 páratlan 2-20-ig páros, Bölcsöde u. 1-
11-ig páratlan, 2-10-ig páros, Columbus u. 1-23-ig, 2-20 páros Egressy köz 1-6-ig, Egressy út 
24-90-ig páros, Emília u. 1-31-ig páratlan, 2-48-ig páros, Emma köz 1-7-ig páratlan, 2-16-ig 
páros, Emma u,1-3-ig páratlan, 2-18-ig páros,  Félhold u.1-5/c páratlan, 2-6-ig páros, Fűzfő 
u.1-15-ig páratlan, 2-12-ig páros, Gyertyán u.1-23-ig páratlan, 2-20-ig páros, Handzsár u. 2-
12-ig páros, Ibrány u,1-10-ig, Mexikói út 26-47/b-ig, Róna u.102-156 páros, Szabó Lőrinc 
u.1-14-ig, Szent Tamás u.1-29-ig, Szitakötő u.1-5-ig páratlan, 2-20 páros, Szugló u.1-48-ig, 
Táborhely összes,Tallér u. 1-32-ig, Thököly út 103-151-ig páratlan, Torontál u.1-55-ig 
páratlan, 2-60-ig páros, Törökőr u.1-77-ig páratlan, 2-72-ig páros Újvidék sétány 1-14-ig, 
Újvidék tér 1-17-ig, Újvidék u.1-71-ig, Újvilág u.1-52-ig, Variházy u.1-12-ig 
 
Az óvodai beiratkozások idejét minden év májusában az önkormányzat határozza meg és teszi 
közzé a megadott időpontot megelőzően 30 nappal. A beiratkozás a gyermek és szülei 
személyes megjelenésével történik a gyermekekre vonatkozó információk rögzítésével, amit a 
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szülők tájékoztatása előz meg. A gyermekek számára előzetesen lehetőséget biztosítunk, hogy 
megismerkedhessenek óvodánk életével, az itt dolgozó felnőttekkel.   
 
A gyermek átvétele másik intézményből: 
 

A szülőknek a választott intézményből egy befogadó nyilatkozattal az 
óvodaváltoztatási igényét jelezni kell az intézmény vezetőjének, aki kiállítja a 
gyermek számára az óvodaváltoztatás nyomtatványát, mellyel az új óvodában 
jelentkeznie kell. 
 

A felvétel elbírálásának szabályai: 
 A gyermek harmadik évének betöltését követően vehető fel.  
 Az előjegyzés adatfelvétel, a felvétel akkor történik, ha a gyermek betölti a harmadik 

évét, és az óvodában van még hely. 
A jelentkezéshez a gyermekkel együtt  hozni kell a gyermek az oltási könyvét, a születési 
anyakönyvi kivonatát, a TAJ kártyáját, és a gyermek, illetve a szülő állandó-, illetve 
ideiglenes  lakcímkártyáját, ha van tartózkodási engedélyt.  
 

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. 

(3) Az önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva 
tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába 
járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a 
továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). 

(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 
 A kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét - 

nem tagadhatja meg a felvételét az ötéves óvodaköteles, a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek, aki a gyermekek védelméről szóló törvény alapján jogosult a 
gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a 
gyámhatóság kezdeményezte. 

 
 Ha a körzetben lakó gyermekek nem töltik fel a szabad helyeket, akkor a felvétel 

elbírálásának sorrendje: 
-   már a testvére óvodánkba jár, 
-   a kerületben lakó, 
-   ha a szülő kerületben dolgozó, 
-   vidéki lakos, 
-   külföldi állampolgár (magyar anyanyelvű)  
-   külföldi állampolgár (nem magyar anyanyelvű). 

 A felvételről értesítést kapnak az érdekeltek, a felvétel elutasításáról határozatot 
állítunk ki, melyre a szülő 15 napon belül fellebbezést benyújthat be az óvoda 
vezetőjéhez, aki továbbítja azt a  fenntartóhoz. 
 

A gyermekek csoportátszervezés miatt az új nevelési évben más csoportba, tagintézménybe 
kerülhetnek. 
Ennek okai: ha a gyermek nem megy iskolába még egy évig, akkor az ismétlő évet a 
következő év nagycsoportjában tölti. 
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Kérheti a szülő különleges indok alapján gyermekének másik csoportba való áthelyezését, a 
nevelési év befejezését követően. 
 

III. A gyermek jogainak gyakorlásának, kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos 
szabályok 

A gyermeknek  joga, hogy a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben 
neveljék , oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 
sportolási, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően 
alakítsák ki.  

A gyermek személyiségét, emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani. Testi fenyítés, 
megalázó büntetés vele szemben nem megengedhető. 
Nem veszélyeztetheti saját és társai testi épségét.  
Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő differenciált fejlesztésről az óvoda 
dokumentációt vezet, melyről a szülőt informálja.   
A gyermek fejlődésével kapcsolatban a szülő egyetértésével az óvoda a pedagógiai  
szakszolgálat intézményeihez fordulhat.  
A pedagógust és a nevelési oktatási munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási 
kötelezettség terheli minden gyermekkel, családdal kapcsolatos információt illetően, melyről 
a munkája során értesül. 
 
A gyermek véleménynyilvánításának rendje, formája  

 
A gyermek joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

nyilvánítson: 
 - az intézmény működésével és a gyermekkel kapcsolatos minden kérdésről,  
 - az őt nevelő pedagógus munkájáról,  
 - az óvoda működéséről. 

A gyermek helyett a szülő a vélemény nyilvánítási jogokat: 
- szóban: 

           - az óvoda vezetői vonatkozásában fogadóórájuk idejében,  
           - az óvodaszék vonatkozásában az szülőin szervezet/óvodaszék ülésein, illetve az általa 

meghatározott időpontokban; 
           - írásban az érintett személyhez való benyújtással 

gyakorolhatja. 
A véleménynyilvánítás formái különösen: 

 - személyes megbeszélés,  
 - írásos megkeresés, véleménynyilvánítás. 

 
A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a szülők 
véleménynyilvánítási szabadságát. 
A véleménynyilvánítás gyakorlása során a szülő nem sértheti 

- az óvoda alkalmazottjainak,  
- a többi gyermeknek, és a gyermekek szüleinek 

a személyiségi jogait, emberi méltóságát. 
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A gyermekek és a szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formái  
 
A gyermek, s így a szülő joga, hogy hozzájusson a gyermek jogai gyakorlásához szükséges 
információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét, 
illetve a fejlődését érintő kérdésekről.  
 
A szülő joga, hogy információt kapjon: 

- az óvoda működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről, 
- az óvodai pedagógiai programról, és a helyi nevelési tervről. 

A szülő joga, hogy kérdést intézzen az óvoda vezetőihez, pedagógusaihoz, az Szülői szervezet 
s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül – a szülői szervezettől a 
tizenötödik napot követő első ülésén – érdemi választ kapjon. 
A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a 
gyermekek szülei ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit. 
A tájékoztatás formái: 
 - szóbeli tájékoztatás,  
 - írásbeli tájékoztatás. 
A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet: 
 - közösen, illetve 
 - egyénileg. 
A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat: 
 - az intézményvezető,  
 - a nevelőtestület,  
 - az óvónő, 
 - a csoportvezető óvónő, 
 - az oktató-nevelő munkát végző további pedagógus. 
A tájékoztatás rendje a következő: 

- az óvoda nyilvános dokumentumai: 
- az SZMSZ,  
- a Pedagógiai program 

        mindenki számára elérhető helyen elhelyezésre kerülnek,  
     - a házirend a faliújságon folyamatosan megtekinthető, illetve annak egy példányát   

a szülőnek át kell adni. 
 
A szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét. Az igényt - annak jellegétől függően - 
az óvoda foglalkoztatottja a dokumentumokba való betekintési lehetőség biztosításával, 
illetve szóbeli tájékoztatás nyújtásával elégíti ki. 
 
A gyermekek jutalmazásának, fegyelmezésének elvei és formái 
 
1. A gyermekek jutalmazásának elvei 
 
Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható. Kiemelt szempontok: 

- magatartás, 
- kiemelkedő teljesítmény. 

A magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes, példamutató közösségi 
magatartás. 
A teljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

- az kiemelkedő sporteredmény, illetve tevékenység, 
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- példamutató, kiemelkedő, kulturális élet területén elért jó eredmény, illetve 
tevékenység. 

A jutalmazás történhet: 
- egyénileg, gyermekenként, illetve 
- csoportosan, adott közösség számára. 

 
A gyermekek jutalmazásának formái: 

- szóbeli dicséret, 
A szóbeli dicséret valamely gyermeki közösség előtt, nyilvánosan történik. 
A szóbeli  dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt. 
A jutalmazások fokozatai:  

- óvónői szóbeli dicséret, 
- csoportvezető óvónői szóbeli dicséret, 
- óvodavezetői szóbeli dicséret, 

 
 A gyermekek fegyelmezése: 
 
Az óvodában alkalmazott fegyelmező elvek és formák 
A negatív tartalmú értékelés célja, az elmarasztaláson és visszatartáson túl, a kívánatos 
magatartásra történő rámutatás. Alkalmazását kizárólag pedagógiai megfontolások vezetik. 
Nem fegyelmezhet az óvodapedagógus olyan eljárással, ami a gyermekek testi, lelki 
fejlődését hátráltatja. A fegyelmezés mindig a cselekedetet, és nem a gyermek elítélését fejezi 
ki. 
 
A fegyelmezés formái:  
 

 határozott tiltás  
 más tevékenységbe való átvezetés,  
 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 

- figyelmeztetés az elvárt viselkedésre,  
- ismételt figyelmeztetés, melyet a cselekvésből való kiemelés követ, 
- játékhelyzetekből történő kimaradás, 
 
IV. A nevelési év rendje 
 
A nevelési év az óvodában szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. 
Az óvoda nyári felújítások miatt négy hétig zárva tart, ennek pontos idejét minden év február 
15-ig az óvoda faliújságán előre közöljük. 
Az óvoda a karácsony és újév közötti időpontban zárva tart, szükség esetén az ügyeletet tartó 
óvoda nevét előre jelezzük. Amennyiben a szülő ez idő alatt nem tudja gyermeke felügyeletét 
megoldani, erre a nyitva tartó óvodákban van lehetősége, olyan módon, hogy jelzi ezt az 
intézmény vezetőjének, aki megteszi a kellő intézkedéseket, a gyermek elhelyezését kijelölt 
intézményben. 
Az óvodai nevelőtestület továbbképzése nevelés nélküli munkanapokon történik. A 
törvénynek meghatározottak alapján öt nevelés nélküli munkanapot szervezhetünk, melynek 
idejét az óvoda munkaterve tartalmazza. a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal 
a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk. Az első szülői értekezleten az időpontokat 
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közzé tesszük, majd az ebéd befizetésekor újra pontosítjuk. Szükség esetén ügyeletet 
szervezünk. 
 

V.  Az óvoda napirendje 
 
Az óvoda reggel 6,30 órától 17,30 óráig tart nyitva.  
Reggel 6,30 - 7 óra között, illetve 17 és 17,30 óra között ügyeletet szervezünk a kijelölt 
csoportban. A gyermekekkel az ügyelet ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik. 7 óra után a 
gyermekekkel a csoport óvónője foglalkozik. 
A munkarendben bekövetkezett változásokat előre közöljük. 
A gyermekek reggel 9 óráig folyamatosan érkezhetnek, 9-15,30 óráig a gyermekek biztonsága 
érdekében az óvoda ajtaját bezárjuk. A bejárat mellett található kapucsengőn lehet csengetni.  
A gyermekek fejlődését elősegítő tevékenységek délelőtt és délután szerveződnek, a 
játéktevékenységbe építve. 11óra után élménygyűjtő séta, levegőzés történik.  
Ebéd után 12,45 és 13,30 között lehet hazavinni a gyerekeket a napirend megzavarása nélkül. 
A délutáni pihenést, illetve az uzsonnát követően, 15,30 órától 17.30-ig érkezhetnek a szülők 
gyermekeikért.  A balesetek elkerülése érdekében öltöztetés közben a kisebb gyermekükre is 
szíveskedjenek odafigyelni.  
 
Az óvodában  tanfolyamokat szervezünk a játékidőn túl. Jelentkezni a csoportos óvónőknél 
lehet, a tanfolyamok díját megjelölt  napokon a gazdasági ügyintézőnél  lehet befizetni. A 
térítés összegéről a jelentkezéskor tájékoztatunk minden érdeklődőt. 
 
Fakultatív hit-és vallásoktatás 
Az óvodában, a szülők igénye alapján lehetőség van hit-és vallásoktatásra. Ideje megegyezést 
követően, amikor már tudunk helyet biztosítani. Jelentkezés a tanévnyitó csoportos szülői 
értekezleteken, az óvónőknél. 
 
A gyermeki kötelezettségek szabályozása 
 
A gyermek kötelezettsége, hogy minimum napi négy órában részt vegyen az óvodai 
foglalkozásokon. A szülő köteles biztosítani azt, hogy a gyermeke az óvodai foglalkozásokon 
részt vegyen. 
A gyermek kötelezettsége, hogy - életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai 
elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - 
közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 
tartásában. 
A gyermek kötelessége, hogy az óvoda vezetői, óvoda pedagógusai, alkalmazottai, valamint 
társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 
A gyermek kötelessége, hogy megtartsa az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában, 
továbbá a Házirendben foglaltakat. 
 

VI. Védő -óvó előírások 
 
A gyermekek az óvodába csak szülő gondviselő kíséretében érkezhetnek, távozhatnak. A 
szülőnek nyilatkozatot kell tenni, hogy kik vihetik el a gyermeküket.  
Amennyiben váratlan esemény akadályoztatja a szülőt a gyermek elvitelében, telefonon 
kérjük jelezni azt, hogy ki fog a gyermekért érkezni. 
Kérjük a szülőket, hogy az elérhetőségük megváltozása esetén, szíveskedjenek azt rövid időn 
belül az óvónőnek bejelenteni. 



 

 9

Amennyiben a szülő, hozzátartozó az óvoda bezárásáig nem jön gyermekéért, a rendőrség 
segítségét igénybe véve, az óvoda köteles a gyermek biztonságos felügyeletéről gondoskodni.  
Az óvodát egészséges gyermekek látogathatják. A napközben megbetegedett gyermeket az 
óvónő értesítését követően haladéktalanul el kell vinni az óvodából, az egészséges gyermekek 
érdekében. Az óvodából hazaadott  lázas, beteg gyermeket  gyógyulás után, csak orvosi 
igazolással vesszük be. 
A gyermek fertőző betegségét be kell jelenteni az óvoda vezetőjének. 
Az óvoda gyógyszert kezelésre nem vehet át, csak abban az esetben, ha a gyermek betegsége 
állandó gyógyszerszedést igényel, és erről írásban tájékoztatták az óvoda vezetőjét, és a 
csoport óvónőit. ( kérjük a szakorvosi véleményt mellékleni) 
Baleset esetén az óvoda értesíti a szülőket, hogy a szülő vihesse el a gyermeket a baleseti 
sérülés ellátására. Sürgős esetben értesítik a mentőt, illetve ha a szülő nem ér ide időben, a 
mentőben az óvónő elkíséri  a gyermeket. 
Az óvodán belüli egészségügyi ellátást az óvoda orvosa és védőnője végzi. A gyermekek  
évenként legalább egyszer fogászati vizsgálaton vesznek  részt. 
A vizsgálatok előtt, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk Önöket. 
 
Az óvoda a HACCP, vagyis élelmezésbiztonsági előírásoknak kell, hogy megfeleljen, ami 
Önöket is érinti. A konyhában higiéniai szempontok miatt csak a dolgozóknak lehet 
tartózkodni. Kérjük, hogy ne hozzanak be otthon sütött süteményt, lekvárt, befőttet, stb. A 
gyermekek születésnapjára, ünnepekre, kizárólag előre csomagolt, zárt (boltban vásárolt, 
gyártási igazolással, számlával ellátott) süteményt, vagy  HACCP tanúsítvánnyal ellátott 
cukrászatban készült tortát hozzanak. Köszönjük megértésüket! 
 
A gyermekek könnyen kezelhető öltözéket viseljenek az óvodában. A csoportba váltócipőben, 
rövid pólóban, kisnadrágban, illetve szoknyában, az udvaron szabadidő ruhában, télen 
vízhatlan kabátban, zárt cipőben, csizmában  célszerű öltözni. A gyermekek jellel ellátott 
polcokon tarthatják ruháikat. A hazamenős, illetve pótruhát a csoport szokásának megfelelően  
szíveskedjenek elhelyezni. 
 
Az óvoda udvarán gyermekek a balesetek elkerülése érdekében csak az óvónő felügyelete 
mellett tartózkodhatnak. Az udvari játszószerek használatának szabályait megismertetjük 
gyermekeikkel. 
 Az udvari balesetek elkerülése érdekében a következő szabályokat kell betartani: 

 Udvari játék a kijelölt saját udvarrészen történik, kérésre átmehetnek másik csoport 
udvarára. 

 Szükség szerint WC-re a kisebbek kísérettel, a nagyobbak önállóan bemehetnek, 
jelezni kell az óvónőnek szándékukat. 

 Az udvari mászókák használata a baleset elkerülésének figyelembe vételével történhet. 
A magasból leugrani nem szabad, a mászó rendszer külső részére nem lehet kimászni, 
egy időben csak egy gyermek, ülő helyzetben  csúszhat a csúszdában.  

 A fészekhintát egyszerre csak három  gyermek használhatja. A lengőhintát, az udvari 
nagy mászókát használni csak felnőtt jelenlétében szabad.  

 A magas játékeszközök tetejére felmászni nem lehet. 
 A  medencébe tartózkodni, játszani nem lehet. Kérjük ,hogy távozáskor a kertkapu 

bezárásával segítsék  a gyermekek biztonságát.  
 

Az óvodába balesetveszélyes, szúró, elektronikus  tárgyakat, eszközöket behozni nem lehet. A 
behozott ékszerekért, játékokért felelősséget nem vállalunk. 
Rendkívüli esemény tűz, katasztrófa esetén a gyermekek a begyakorolt viselkedést követik. 
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Az óvoda csoportszobáiba, fürdőszobáiba utcai cipőben belépni nem lehet. A csoport életét 
megtekinteni, az óvónővel előre megbeszélt időpontban lehet. 
 
Az óvoda egész területén tilos a dohányzás! 
 

VII.  A szülők tájékoztatása, a gyermekek értékelésének rendje: 
 
Kérjük Önöket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magán jellegű beszélgetésekre az 
óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet 
idézhet elő, és zavarja a nevelés-oktatás folyamatát!  
 
Kérjük, hogy a megfelelő fórum keretében kérjenek tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről. 
Ezek a következők: 
 Szülői értekezlet, évente minimum 3 alkalommal 
 Fogadóóra, szülői illetve óvónői kezdeményezésre 
 Rendezvények, ünnepek, előzetes tájékoztatás szerint, meghívóval 
 Családlátogatás óvónői, szülői kezdeményezésre 
 Eseti megbeszélés az Önök kezdeményezésére. 
 
Ezeken kívül minden csoportnak saját üzenő táblája van, - esetleg e-mailes csoportja –  amin 
keresztül tájékoztatjuk Önöket az aktuális programokról, esetleges kérésekről. Kérjük, ezt 
naponta kísérjék figyelemmel, köszönjük! 
  
A hazamenéskor a szülő miután megérkezett, szíveskedjenek az óvoda területét minél előbb 
elhagyni gyermekével! Az óvoda udvarán a szülők megérkezését követően, szülői 
felügyelettel sem lehet játszani.  
 
Az óvoda Helyi nevelési programja, a  Házirendje megtalálható a bejárat melletti központi 
faliújságon. Az óvoda  Szervezeti és Működési Szabályzata a vezetői irodában, az 
óvodavezetőtől kérhető el. Ezek a belső szabályzó dokumentumok megtekinthetők. 
Az óvoda különös közzétételi listája nyomtatott formában a központi faliújságon, elektronikus 
formában az óvoda honlapján olvasható. (http://zugloinapraforgo.cegweb.hu) 
 
A szülők, és a gyermekek érdekképviseletét a szülői munkaközösség végzi. 
Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok 
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a 
nevelőtestületet és a fenntartót. A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely 
kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó 
ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 
(a  nagyobb csoporton, az azonos csoportba járó gyermekeket értjük) 
A szülői szervezet az intézményi döntések meghozatalában véleményezési jogot 
gyakorol.(Szervezeti és működési szabályzat, Házirend, helyi nevelési program, Munkaterv és 
értékelése) 
 
A szülőnek joga van arra, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről és 
tanácsot kapjon annak neveléséhez. Fogadóóra keretében a pedagógusok félévente 
tájékoztatást nyújtanak.  
A szülőnek meg kell tennie mindent a gyermeke fejlődése érdekében. Szükséges, hogy 
elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a 
közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 
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Szülői panasz esetén elsődlegesen forduljon a csoport óvónőihez. Amennyiben a probléma 
nem kerülne megoldásra, az óvoda vezetőjét szíveskedjen megkeresni. A panaszok 
kivizsgálása a Panaszkezelési eljárásrend szerint történik.  
 

VIII. A gyermekek távolmaradására, mulasztásának igazolására vonatkozó 
rendelkezések 

 
A gyermek távolmaradását a szülőnek igazolnia kell. 
A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha 

a)     a gyermek engedélyt kapott a távolmaradásra. 
    ( Három napon túli távolmaradást írásban kell kérvényezni)  

             Az engedélyezés helyi rendje a következő: 
                    -   a csoportvezető óvónő (ha a kikérés 1-3 napig terjed),  

-  hivatalos kikérőt kell benyújtani, melyet, az óvodavezető (ha a kikérés 3 
napon  túl terjed) hagy jóvá - a döntésről gyermek szülőjét írásban 
tájékoztatni kell 

b) a gyermek beteg volt, s ezt az alábbiak szerint igazolja: 
   - a betegség miatti mulasztás igazolására orvosi igazolás szükséges annak 

érdekében, hogy igazolt legyen az a tény is, hogy a gyermek ismét 
egészséges, és látogathatja az intézményt. Az igazolás  papír alapon 
fogadható el. 

c) a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A 
gyermek hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni. 

d) a gyermek egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A 
hiányzását a szülő igazolhatja. Az igazolás írásban, vagy az óvodába felvett 
feljegyzéssel történik. 

 
A nem előre jelzett hiányzás igazolását az óvodai nevelésben való ismételt részvétel 
megkezdését követően, de legkésőbb 3 napon belül be kell mutatni. 
 
Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  
 
Ha a kisgyermek igazolatlanul 5-nél több napot hiányzik, a szülőt két alkalommal írásban 
figyelmeztetjük az igazolatlan mulasztás következményeire.  
Az óvodáztatási támogatásban részesülő gyermek rendszeresen kell óvodába járnia, igazolt és 
az igazolatlan hiányzásainak a száma nem haladja meg az adott időszak nevelési napjainak a 
25%-át. Ha a kisgyermek óvodaköteles – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni- egy 
nevelési évben.  
Ha óvodaköteles gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 11 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, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint 
illetékes gyámhatóságot, valamint az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási 
hivatalt. 
Az értesítést követően intézkedési terv készül a hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésére. 
 

IX. A szülőt terhelő fizetési kötelezettségek  
 
Az étkezési térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 
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Az étkezési térítési díjat  előre kell megfizetni, a túlfizetés összege a következő havi térítési 
díj összegéből levonásra kerül. A térítési díj visszafizetése bankszámlára utalással az 
intézményi jogviszony megszűnését követően történik, az érintett értesítését követően. 
 
A térítési díj fizetési módja: 
 Az óvodának a HUNGAST konyhája szolgáltatja az étkezést. Az étkezési térítési díj 
befizetése a megelőző hónap elején, a faliújságon közzétett időpontban az óvodában történik, 
illetve www.multischool.hu webcímen lehetőség van az étkezés megrendelésére és 
lemondására. Az ehhez szükséges jelszót és leírásban egyénenként biztosítjuk. 
Az étkezési díj megállapítása a mindenkori érvényben lévő jogszabály alapján történik. 

 Azok a családok, ahol a gyermekek rendszeres nevelési segélyben részesülnek, 
mentesülnek a díj fizetése alól, ha a határozatot bemutatják. Tájékoztatást kérhetnek az 
óvodáztatási támogatás lehetőségéről. 

 A három- és annál többgyermekes valamint a fogyatékos vagy tartósan beteg  
gyermeket nevelő családok 100 %-os kedvezményben részesülnek, melyet kérelmezni 
kell. 

 A nehéz anyagi körülmények között élő családok egyedi térítési kedvezményt 
kérhetnek, a család jövedelme alapján. 
 

Hiányzás esetén, a 36-35-290 telefonszámon egész nyitva tartás alatt lehet az étkezést 
lemondani, melyet a következő ebédfizetésnél jóváírunk. A reggel 8,30-ig lemondott étkezést 
a következő naptól tudjuk jóváírni.  
 
Az óvodában működő fakultatív tanfolyamok térítési díját a kijelölt pedagógusnál  havonta 
lehet befizetni. 
  

X.  Az óvodai elhelyezés megszűnése, a beiskolázás eljárásrendje 
 
Az óvodai elhelyezés megszűnik:  

 A köznevelési előírások alapján az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától 
nem a szülői elhatározáson múlik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján ugyanis 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. Miután a gyermek a törvényben előírt életkoránál 
fogva köteles óvodába járni, a jogviszony megszüntetése csak részben függ a 
szülő akaratától. A Nkt. 53. § (1) bekezdése tartalmazza zárt felsorolásban azokat az 
okokat, amelyek alapján az óvodai elhelyezés megszűnik. Ez a garanciális 
szabályozás azt jelenti, hogy csak az itt felsorolt okokból szüntethető meg a gyermek 
óvodai elhelyezése, a törvényben nem szereplő esetek nem szolgálhatnak 
megszüntetési indokul! 

 A Nkt. 53. § (1) bekezdése alapján megszűnik az óvodai elhelyezés, ha 
• a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 
• a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 
kimaradására, 
• a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 
• az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort. 
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 A Nkt. 53. § (10) bekezdése szerint megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha az 
óvoda jogutód nélkül megszűnik. 

 Speciális esetet jelent a Nkt. 53. § (11) bekezdésében szabályozott megszűnési ok: e 
szerint kérelemre megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú gyermeknek a 
magyarországi nevelési-oktatási intézménnyel létesített óvodai jogviszonya, aki 
külföldre vagy saját országába távozik. 

 Tanköteles az a gyermekek, aki augusztus 31-ig betölti a hatodik évét. 

 
A gyermekek iskolai beíratása áprilisban várható, melynek pontos ideje a faliújságon lesz 
közzétéve. 
 

XI. . Egyéb, az óvodára vonatkozó szabályok 
 
Az óvoda hagyományosan minden év április harmadik hetében „EMMA-HÉT” kulturális 
eseményeket szervez. Előadóművészek meghívásával színházi előadásokat, 
óvodapedagógusok kézműves tevékenységeivel játszóházat szervezünk. Az Emma-utcai 
tagóvodában Óvodagaléria működik, ahol művészek munkáit, és gyermekek alkotásait állítjuk 
ki rendszeresen. 
 
Záró rendelkezések 
A Házirend hatálya kiterjed a gyermekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda minden 
dolgozójára. Hatályossága az óvodai benntartózkodásra, illetve a nevelési program 
megvalósítását segítő külső programok helyszínére is vonatkozik. 
Hatályba lépésének ideje: 2019.09.02. 
 
Érvényessége: óvodavezető jóváhagyását követően, a kihirdetéstől határozatlan ideig, illetve 
visszavonásig. 
 
Felülvizsgálata: évenként 
 
Módosítás: amennyiben a felülvizsgálat szükségessé teszi, valamint jogszabályváltozás 
következtében, továbbá szülői vagy pedagógusi javaslatra. 
A felülvizsgálat elvégzéséért az óvodavezető felelős. Módosítást követően el kell fogadtatni a 
nevelőtestülettel, és véleményeztetni kell a szülői szervezettel. 
 

Elfogadó 
 

Név Dátum 

Nevelőtestületi elfogadás  
 
 

 
 

 

Szülői szervezet véleményezése  
 
 

 
 

 

 
Budapest, 2019. szept. 2.                              Ph                                                Bagi Márta Anna 
                                                                                                                   Intézményvezető 
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