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A házirend jogszabályi háttere: 

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

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 

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 házirend jogszabályi alapja: 

 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 

 
 

Kedves Szülők! 

E belső szabályozó dokumentumok készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az 
elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, 
valamint gyermekeik mindenek felett 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 betartására! 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! 

Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Köznevelési törvény, 
Óvodai nevelés országos alapprogramja, a Pedagógiai program, a Szervezeti és 
Működési Szabályzat szerint folyik, mely dokumentumok nyilvánosak és az 
Önök számára is elérhetők. 
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Aktuális információk 
 

Óvodánk neve, címe: 
Zuglói Rózsavár Óvoda 

    1141 Budapest, Szugló u 90/a. 
 

Telefon:    792-2812, 788-7440 
    06-70-674-4450 

Honlap:   www.rozsavarovoda.hu 
 

Fenntartónk neve és címe: 
    Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat 
    Polgármesteri Hivatala 
    1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 
 

Óvodavezető:  Szabóné Somodi Mária 
 
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 

2.1. A házirend személyi hatálya kiterjed: 

 az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyre,  

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

 

2.2. 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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2.3. 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. 

 

2.4. 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 közösség 
véleményezési jogot gyakorol. 

 
 

3.) A házirend nyilvánossága 

A házirendet nyilvánosságra kell hozni, ki kell függeszteni a központi 
faliújságra, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék, valamint a honlapra 
fel kell tölteni. 
 

A házirend egy-egy példányát át kell adni: 

 a szülői közösség elnökének, 

 valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak. 

 
A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a 
házirend egy-egy példányát ismét át kell adni az érintetteknek. 
 

Minden nevelési év első szülői értekezletén az újonnan felvett gyermekek 
szüleit a házirendről tájékoztatni kell. 

 

 

4.) Az intézmény nyitva tartása 
 
Intézményünk hétfőtől-péntekig, ötnapos munkarendben folyamatosan 
működik.  
 
Nyitva tartás: 6.30-17.30 óráig  
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A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus 
foglalkozik. 
 

 A gyermekek biztonsága érdekében az épület főbejáratát 9.00 órakor 
bezárjuk, ezért kérjük a szülőket, hogy 8.45 óráig érkezzenek meg, és 
gyermeküket személyesen az óvodapedagógusnak adják át. Távozásukat 
szintén személyesen jelezzék az óvodapedagógusnak. Indokolt esetben a 
szülők írásbeli nyilatkozata alapján az általuk meghatározott személyek is 
elvihetik gyermeküket. 

 A 17.30 óráig el nem vitt gyermekek elhelyezéséről az óvodapedagógus 
gondoskodik, miután a gyermek hazavitelére jogosultakat kétszeri 
próbálkozással nem tudta utolérni telefonon. A szülői felügyelet nélkül 
maradt gyermek ideiglenes elhelyezéséről a területileg illetékes jegyző, 
gyámhivatal, illetve a rendőrség közreműködésével az óvodapedagógus 
intézkedik és erről a szülőt az óvoda bejáratán írásban értesíti. (A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tv–ben foglaltak alapján.) 

 Óvodánk fakultatív hit- és vallásoktatást biztosít a gyermekek részére, 
amelynek időpontjáról a nevelési év első szülői értekezletén kapnak 
tájékoztatást a szülők. 

 Az óvodai szolgáltatások időpontját az óvodai élethez igazítjuk, amelyről 
a szülők a csoportok előtti faliújságon, a központi hirdetőtáblán, valamint 
honlapunkon tájékozódhatnak. 

 A balesetek elkerülése végett kérjük Önöket, hogy érkezéskor-távozáskor 
a nélkülözhetetlen információ átadása kivételével, a lehető legkevesebb 
időt töltsék a folyosón. 

 Óvodánk udvarán csak az intézményünkbe járó gyermekek 
tartózkodhatnak óvodapedagógusok felügyelete alatt, azt játszótérnek 
használni nem szabad ! 

 Bővebb információcserére a fogadóórák, a szülői értekezletek, a nyílt 
napok, a családlátogatások, illetve egyéb rendezvények alkalmával nyílik 
lehetőség. 

 Kérjük Önöket, hogy az előre jelzett időpontokban (gyermekek nélkül) 
szíveskedjenek részt venni a fogadóórákon, illetve a szülői 
értekezleteken. 

 Az óvodapedagógusokat kizárólag 11-13 óra között hívhatják telefonhoz. 

 A gyermeket az óvodából a szülő, illetve csak az általa megbízott 
személyek vihetik el. 
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 A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a 
gyermeket testvérrel, vagy számunkra idegennel hazaengedjék. Írásos 
engedélyt a szülőnek kell átadnia az óvónőnek. 

 A szülők válása esetén a bírósági vagy gyámhivatali határozatban 
foglaltak szerint köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat 
hiányában az óvoda köteles mindkét szülő számára a szülői jogoknak 
megfelelően eljárni. 

 Idegenek nem tartózkodhatnak az óvodában, csak dolgozói kísérettel. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény X. fejezet 72. § (1) bekezdés alapján 

„Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt 
azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a 
gyámhivatal, valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a 
büntető-végrehajtási intézet parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló szerv) a 
gyermeket ideiglenesen 

a) a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más 
hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség, 

 
b) tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek esetén minden esetben a 

legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is 
biztosító nevelőszülőnél helyezi el, kivéve, ha egészségi vagy 
személyiségállapota, ön- és közveszélyes magatartása ezt nem teszi 
lehetővé vagy más okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása, 

 
 

A nevelési év rendje 
 

 A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll: 
o Szervezett oktatási-nevelési időszak: szeptember 1-től május 31-ig 
o Nyári időszak:    június 1-től augusztus 31-ig 

 A nyári zárás időpontjáról az adott év február 15-ig a központi 
hirdetőtáblán, valamint honlapunkon, a téli zárásról a szülői 
értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket. 

 Az óvoda nevelőtestülete egy nevelési évben 5 alkalommal nevelés 
nélküli munkanapot tart, amelynek időpontjáról minimum 7 nappal 
korábban értesítjük a szülőket. 
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 A zárások időtartama alatt az óvodai ellátást igénylő szülők 
gyermekeinek, a Kincskereső Óvodában biztosítunk elhelyezést. 

 A nyári időszakban, illetve az iskolai szünetekhez igazodva (tavaszi, őszi, 
téli), valamint nagyobb hiányzások esetén, az óvodai élet zavartalan 
működését biztosítva, de az ésszerűsség és a takarékosság jegyében 
írásban felmérjük a várható létszámot, óvodánkban összevont csoportok 
működnek. 

 
 
5.) Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje 
 
A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a 
jelentkezés előtt nyilvánosságra hozzuk. A jelentkezés a gyermek és a szülő 
személyes megjelenésével történik. A jelentkezési időpont előtt lehetőséget 
biztosítunk az óvodai élet megtekintésére. 
 
„Az óvodás gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni-átvenni, 
amelynek a körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. (Nkt. 49.§ (2)bek.)  
 
A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek 
felvétele folyamatos. 
 

A jelentkezéshez szükséges okmányok: 

 gyermek születési anyakönyvi kivonata, annak igazolására, hogy 
betöltötte a harmadik életévét, 

 lakcím igazoló kártya (szülő és gyermek), 

 a gyermek TAJ kártyája, 

 a gyermek oltási könyvének bemutatása. 

 
Az intézmény vezetője a gyermek felvételéről és az elutasításáról a szülőt 15 
munkanapon belül írásban értesíti.  
 
Az óvodába történő felvétel az adatlap kitöltése után a beiratkozással, majd a 
felvételi határozat kézhezvételével válik érvényessé. 
Más óvodából történő átjelentkezés esetén a korábbi óvodából a gyermek 
státusz lap másolatát, fejlődési naplóját, és az óvoda igazolását szükséges 
csatolni. 
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Az óvodai felvételt biztosítani kell az óvodaköteles, a harmadik életévét 
betöltött, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, illetve a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. §-a alapján napközbeni 
ellátás igénybevételére jogosult gyermek esetében, valamint akinek a felvételét 
a gyámhatóság kezdeményezte. 

Az óvodafelvétel időpontjáról a fővárosi jegyző rendelkezik. 

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 felvétel szabályai, kritériumai 

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az 
időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. 
 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi 
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett 
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 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 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. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek felvételéhez az óvoda 2/2017-
681227 sz. 2018. január 24-én kelt Alapító Okirata szerint „A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4. § 1. pontjának r.) alpontja 
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szerinti integrált nevelés keretében az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése, ellátása: 

 mozgásszervi fogyatékos gyermekek nevelése 
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelése.” 

A sajátos nevelésű gyermek felvételéhez szakértői és rehabilitációs bizottság 
javaslata szükséges. 

Az óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermek csoportbeosztásáról, illetve a 
csoport szervezéséről az óvodavezető dönt. Az óvodai jogviszony fennállása 
alatt, a csoportbeosztás az aktuális gyermeklétszámtól, valamint a személyi és 
egyéb körülményektől függően változhat. 

 

Óvodai jogviszony megszűnése 

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. 
 
Megszűnik az óvodai elhelyezés ha: 

 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

 a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából való 
kimaradására, 

 az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a 
tanköteles kort, 

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

 
 

6.) Térítési díj befizetése, visszafizetése 

A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése, és biztosítása (szülői 
igénynek megfelelően) az óvoda feladata. 
Az étkezések: 

 tízórai 

 ebéd 

 uzsonna 
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A térítési és étkezési térítési díjakkal kapcsolatos észrevételeket az óvoda 
vezetőjével, vagy az általa megbízott személlyel lehet egyeztetni. 
 
 
Ingyenes étkezés 
 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
jogszabály alapján: 

(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek 
nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben - a 
nevelési-oktatási intézmény vezetője - a nem állami fenntartó által megállapított 
szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján 21/B. §-ban 
foglaltak szerinti étkeztetési kedvezményt állapíthat meg. 

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 

21/B. § 

(1) - Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, 
ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

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

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

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó 
havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 

ae) nevelésbe vették; 

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti 
ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához 
közös háztartásban élőként kell figyelembe venni 

a) a tizennyolc éven aluli 
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(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál 
- a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként 
kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) a (3) bekezdés szerinti gyermeket, 

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a 
szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 

(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek 
tekintetében is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítását, ha az (1) vagy (2) 
bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében 
fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a (2) bekezdés b) pontja 
szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt 
álló gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában 
szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni kell. 

(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 
gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe. 

 
Étkezés megrendelése és befizetése 
 
Az étkezés megrendelése és a térítési díj befizetése a tárgyhónapot követő 
hónapra 

 készpénz átutalási megbízás (csekkes befizetés) esetén minden hónap 5-
10. közötti időszakban, 

 Web-MultiSchool3 étkezés-megrendelő programon keresztül 
(bankkártyás befizetés) esetén minden hónap 5-15 közötti időszakban 

történik. 
 
A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként állapítja meg. 
Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk. 

A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül 
megállapításra. 

Kérjük Önöket a befizetési időpont betartására. 
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Bankkártyás befizetés esetén a szülők felhasználó névvel és jelszóval tudnak 
belépni a www.multischool.hu webcímre. A felhasználó nevet és jelszót az 
óvodatitkár tudja megadni. 

 

Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés rendje  

 A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga 
után az étkezés lemondását is. Az étkezés lemondása a szülő igénye 
alapján történik. 

 Hiányzás esetén az étkezést írásban és telefonon lehet lemondani minden 
nap 9.00 óráig, valamint az internetes kezelőfelületen 9.15 óráig. 

 A lejelentés 24-órás eltolással lép hatályba. A lemondott napok a 
következő befizetésnél kerülnek jóváírásra. 

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

 Az óvodapedagógusok a szülőktől pénzt nem vehetnek át, így a szülő 
felelőssége, hogy a meghatározott napon eleget tegyen kötelezettségének. 

 Az óvodai elhelyezés megszűnése esetén a lemondások jóváírása a 
következő havi befizetéskor kerül rendezésre. 

 

7.) Távolmaradások, betegségek igazolása, beteg gyermek ellátása 
az óvodában: 

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a 
nevelési intézményt. 

Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi 
gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a 
gyermek szüleit. 

Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a 
gyógyult gyermeket. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 
bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  

Az óvodapedagógusoknak tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a 
gyermekeknek. 

A betegségek elkerülése és higiéniai okokból a szülőknek a csoportszobába, 
mosdóba, tornaterembe, stb. utcai cipőben bemenni nem szabad, ebből a célból 
szükség esetén kérjenek cipőre húzható lábzsákokat az óvodai dolgozóktól. 

Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési intézményt, 
részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia.  
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A gyermekek óvodába való felvételekor a szülőnek tájékoztatást kell adnia 
gyermeke rejtett betegsége felől. 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.  
 
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 
 
a) a szülő írásbeli kérelmére, amit legkésőbb a hiányzást megelőző napon átad a 

gyermeket nevelő óvodapedagógusnak az óvoda által használt (Házirend 1. 
sz. melléklete) nyomtatványon és az intézményvezetőtől engedélyt kapott a 
távolmaradásra, 

b) a gyermek beteg volt, a jogszabály szerinti tartalommal rendelkező orvosi 
igazolást átadta a gyermeket nevelő óvodapedagógusnak a felgyógyulást 
követő első óvodai ellátás napján.  

c) 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. 
 
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése („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. A jegyző - 
az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - 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.”) 
alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt 
nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője - a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben 
foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye 
szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. 
 
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat és az óvoda haladéktalanul 
intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel, 
meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó 
helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, teljesítésével 
kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) 
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(51. § (4) bek.) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az 
óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 
tizenegy 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. 
 

1998. évi LXXXIV. Törvény a családok támogatásáról 

Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegésével, valamint 
a tankötelezettség mulasztásával összefüggő rendelkezések 

15. § (1) Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett, a tanköteles, vagy 
a tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási intézményben 
tanulmányokat folytató gyermek (személy) - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - 
az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét megszegi vagy a kötelező 
tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a nevelési-oktatási 
intézmény vezetőjének jelzése alapján a gyámhatóság 

a) az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott ötödik óvodai nevelési nap, 
vagy az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai 
foglalkozás után felhívja a családi pótlék jogosultját a b) pontban meghatározott 
jogkövetkezményre, 

b) az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott huszadik óvodai nevelési 
nap, vagy az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező 
tanórai foglalkozás után - a jelzés beérkezésétől számított 8 napon belül - 
kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál az ellátás szüneteltetését. 

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 az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő 
gyermek esetén tizenegy nap. 
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8.) A gyermekek jogaira és kötelességeire vonatkozó szabályok 
 
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, nemzetiségi, vallási hovatartozását 
tiszteletben kell tartani, és számára fizikai és lelki erőszakkal szemben 
védelmet kell biztosítani.  

 Joga van oktatási jogok biztosához fordulni. 

 Személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát 
az óvoda tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat 
másokat e jogainak érvényesítésében. 

 Képességeinek, állapotának, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 
nevelésben részesüljön. 

 Adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve 
az óvoda vagy szülei közbenjárásával pedagógiai szakszolgálatokhoz 
segítségért forduljon. 

 
A gyermekek kötelessége 

 Az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 
(Tankötelesnek számít az a gyermek, aki az adott év augusztus 31-ig 
betöltötte 6. életévét.) 

 A tankötelezettség kezdetéről 

- az óvoda vezetője, 

- 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. 

 Betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati 
rendjét. 
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 Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában 
használt játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és 
eszközeit. 

 Az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és 
jogait tiszteletben tartsa. 

 
 
9.) A gyermekekre vonatkozó védő – óvó 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: 
 

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, 

 szomjúság csillapítása nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve 
ivóvíz fogyasztása, 

 ebéd utáni ágyon pihenés, alvás a saját jellel ellátott ágyneműben, 

 friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel, 

 édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes esetben, ha 
erre külön engedélyt kapott, 

 a csoportszobába váltócipőben léphet be. 

 



 17 

A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó 
előírások: 

 a helyiségek és az udvar rendjének betartása, 

 a játékok és egyéb eszközök (pl. evőeszközök) rendeltetésszerű 
használata, 

 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. 

 

Kérjük, hogy: 

 Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó 
óvónőnek, illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. 
Felelősséget csak ebben az esetben tudunk vállalni. 

 A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu zárjának használata 
valamennyi dolgozó és szülő feladata. 

 A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott 
nagykorú személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú 
gyermek, testvérét csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha a 
szülő ezt írásban kéri. 

 A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek 
a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely 
balesetveszélyes helyzeteket teremthet. 

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: 
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 a rendkívüli eseménynél használt jelzés hallatára 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 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 az óvodapedagógustól 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. 

 

A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében 

 A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át. 

 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 ki az 
udvarra. 

 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 vezetőjének, vagy helyettesének. 

 Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak 
változásait szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, 
hogy baleset, vagy betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket. 

 Baleset esetén azonnal értesítjük a szülőt és/vagy szükség szerint a 
mentőket. 
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Egyéb rendelkezések 

 A konyhában és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak 
az óvoda dolgozói tartózkodhatnak! 

 A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos! 

 Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos!  

 
 
10.) Szülők az óvodában 
 
A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása 
 
Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a 
felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják 
kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges 
konfliktusokat a durvaságot mellőzve, erőszakmentesen oldják meg. 
 
Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint 
neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre. 
Komolyabb probléma, konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék 
fel az óvodapedagógust, illetve szükség szerint az óvodavezetőt, és velük 
közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van 
rá – és mi óvodapedagógusok igényeljük is -, hogy az óvodában folyó 
pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt 
vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. 
 
Ennek érdekében óvodánkban…  
 

A szülők joga különösen, hogy: 

 megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást 
kapjon az abban foglaltakról, 

 gyermeke fejlődéséről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, 
neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

 kezdeményezze Szülői Közösség létrehozását, és annak munkájában, 
továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint 
megválasztható személy részt vegyen, 

 gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 
intézményeit, 

 írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a Szülők 
Közössége, az óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől 
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számított tizenöt napon belül, a Szülők Közösségétől legkésőbb a 
tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon, 

 az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező 
szolgáltatások megszervezését,  

 a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást 
kérhet az óvodavezetőtől,  

 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába 
járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon, 

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

 az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 

A szülő kötelessége, hogy 

 gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez 
szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, 
továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, 
együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, 

 rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó 
óvodapedagógusokkal, 

 biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá hat éves 
kortól tankötelezettségének teljesítését, 

 tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, 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 pedagógiai szakszolgálaton, 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 bekezdésben foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz 
eleget, a Kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására, 

 részt vegyen szülői értekezleteken, esetmegbeszéléseken, 

 lehetőleg részt vegyen nyílt napokon, közös rendezvényeken, 
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 részt vegyen a fogadóórákon, a gyermekek évi két alkalommal történő 
értékelésének (erősségek és fejlesztendő területek) megbeszélésén. 

 
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. 
 
 
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). 

 Udvari játszóruha és cipő. 

 Testnevelés foglalkozáshoz kényelmes ruha (rövidnadrág, póló, 
kislányoknak lehet dressz, tornacipő). 

 Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha. 

 A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért 
biztonságérzetük fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük 
jellel ellátni ruháikat és cipőiket. 

 Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges 
ünneplő, vagy egyéb más ruházat szükségességéről a szülőket időben 
tájékoztatjuk. 

 A speciális foglalkoztatás eszközeit (logopédiai fejlesztés, vízhez szoktató 
úszás, stb.) az érintett szülők az adott szakemberrel egyeztetik. 

 Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát lehetőség 
szerint kérjük mellőzni. Amennyiben erre sor kerül, fontosnak tartjuk és 
kérjük bejelenteni, vagy átadni a gyermekkel foglalkozó 
óvodapedagógusnak. Értékes tárgyakért, behozott és viselt ékszerért az 
óvoda dolgozói nem tudnak felelősséget vállalni. Az ékszerek eltűnése 
esetén az óvoda nem tartozik felelősséggel. 
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 A gyermekek gyógyszert, pénzt, tűzgyújtó eszközöket, vágó-szúró 
eszközöket az óvodába nem hozhatnak. 

 A szülők gyermekeik részére az ún. „befogadás-beszoktatás” ideje alatt 
cumit, cumisüveget, vagy egyéb személyes holmit, tárgyat behozhatnak. 

 Kedvenc játékeszköz bemutatásra behozható, de ha a játékba is bevonják, 
akkor az óvodai játékeszközökhöz hasonlóan kezelendők (mindenki 
játszhat vele a nap folyamán), megrongálódásuk esetén azonban az óvoda 
kárfelelősséget és kártérítést nem vállal. 

 Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a 
kijelölt helyen lehet tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így 
megrongálódásuk, eltűnésük esetén az intézményt kárfelelősség és 
kártérítés nem terheli. 

 A testápoláshoz szükséges személyes tárgyak tisztántartásáról az óvoda 
dolgozói, cseréjük biztosításáról pedig az óvodapedagógusok jelzései 
alapján gondoskodunk. 

 

12.) A gyermekek étkeztetése az óvodában 
 
A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, 
mely élelmiszerekből az ételmintát kötelesek vagyunk 72 órán át megőrizni 
(ÁNTSZ) kivétel: születésnapi, névnapi kínálás, kirándulások alkalmával 
kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló 
gyümölcs, zöldség. 
 
Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet - naponta 
gyümölccsel és zöldséggel egészítünk ki. 
A szükségleteknek megfelelően a tízórai 8:00-9.00 óráig tart. Ebéd: 12.00-
12.30, uzsonna: 14.45-15:30 órakor kerül elfogyasztásra. 
 
Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és 
egyéb élelmiszerekkel.  
 
 
13.) A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és 
alkalmazásának elvei  

Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái 

 szóbeli dicséret négyszemközt 

 szóbeli dicséret a csoporttársak előtt 

 szóbeli dicséret a szülő jelenlétében 
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 rajzpályázatokon vagy sportversenyeken nyert oklevelek kifüggesztése a 
csoportszoba „Büszkék vagyunk rád” oldalára 

 

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 

 

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei 

 következetesség 

 rendszeresség 

 minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb 
formát kell alkalmazni 

 

A gyermekek fejlettségének értékelése 
 

Fogadóórák rendje  

Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és 
írásban rögzíti. 

Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell, 
félévkor, és év végén minden szülő számára biztosítunk erre lehetőséget, 
valamint probléma esetén időpont egyeztetést követően. 

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) 
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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. 

A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett 
ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének 
segítését szolgáló eljárásrend 
 
Az óvoda a 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 fél 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 ajánlást kérhet. 

 Indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. 

 A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti 
időszakban a javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül. 

 

Az óvodára vonatkozó egyéb előírások szabályai 

 A gyermekek nagyobb csoportján az óvodába járó gyermekek 75%-át 
értjük. Az óvodába járó összes gyermeket érintő kérdésekben a 
gyermekek nagyobb csoportját alkotó szülői vélemények, illetve az SZK 
véleménye alapján döntünk. 

 Az óvoda egész területén TILOS a dohányzás! 

 Idegenek az épület előterében várakozhatnak. 

 A gyermekekkel kapcsolatos, illetve egyéb változásokat kérjük, hogy 
szíveskedjenek minél előbb bejelenteni. 

 Kérjük, hogy az óvoda berendezéseire, tárgyaira, valamint a rendre, 
tisztaságra szíveskedjenek vigyázni. 




