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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

Ezen házirend: 

 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

 

A Házirend célja: 

biztosítja az óvoda törvényes működését, az óvodai nevelés - oktatás zavartalan 

megvalósítását. 

A Házirend elfogadása 

 A Házirendet az óvodavezető készíti el, az alkalmazotti közösség megismeri, és a 

nevelőtestület fogadja el. 

 A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői közösség képviselőinek 

véleményezési joga van. 

 A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás 

történik, vagy ha a szülői közösség képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre 

javaslatot tesz. 

A Házirend hatálya kiterjed: 

 óvodába járó gyermekekre 

 a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire 

 óvoda minden óvodapedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára 

 az óvoda területén tartózkodókra 

 

Az óvodai élet zavartalansága érdekében a házirendet minden szülőnek és valamennyi 

dolgozónak kötelessége betartani és betartatni. 

Kérjük, hogy a házirendet figyelmesen olvassák el, és a gyermekek biztonsága, testi 

épsége érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, segítsék gyermekeiket a 

megfelelő fejlődésük érdekében. 

A házirendben foglaltak maradéktalan betartása mindenkire nézve kötelező érvényű, az 

intézménybe történő jogszerű belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időszakban! 
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2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL 

 

2.1. Az óvoda adatai: 

 Óvoda fenntartója és felügyeleti szerve: 

Gyúró Község Önkormányzata  

 

 Óvoda neve, címe, telefonszáma: 

Gyúrói Gézengúz Óvoda 

2464 Gyúró, Thököly út 31. 

Telefon: 06-22/468-555 

Email: gyuro.ovi@freemail.hu 

 

 Óvodavezető: 

Pogányné Pál Sarolta 

Elérhetősége: 06-22 /780-459 

 

 Óvoda gyermekorvosa:  

Dr. Ködöböcz Attila  

Elérhetősége: 06-22/468-550 

 

 Óvoda logopédusa:  

Kiss Krisztina 

Elérhetősége: 06-70/329-8802 

 

 Óvoda fejlesztő pedagógusa:  

Toman Ilona 

Elérhetősége: 06-30/619-9436 

 

 

 

mailto:gyuro.ovi@freemail.hu
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 Óvoda védőnője: 

Pölöskeyné Máté Valéria 

Elérhetősége: 06-30/468-2961 

 

 Óvoda gyermekvédelmi felelőse: 

Serák Krisztina 

Elérhetősége: 06-20/255-9303 

 

2.2. Az óvoda nyitvatartásával kapcsolatos információk: 

 Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. 

- Szervezett tevékenység 

- Nyári időrend 

 Az óvoda nyitva tartása: 6:30-17:30 

 Reggeli ügyelet: 6:30-7:30-ig csoport összevonás 

 Délutáni ügyelet: 16:00-17:30-ig csoport összevonás 

 A nyári zárva tartás pontos idejéről a fenntartó döntése alapján minden év február 

15-ig értesítjük a szülőket. 

 Téli zárva tartás: Decemberben - karácsony és újév között óvodánk zárva tart. 

 Az óvodában őszi, tavaszi szünet nincs. A tanév rendjéről, az iskolai őszi, tavaszi 

szünetről a szülőket már a nevelési év első napjaiban tájékoztatjuk. Az iskolai 

szünetekhez igazodva felmérjük az óvodai elhelyezési igényeket. 

 Az óvodai nevelőmunkához évenként 5 nevelés nélküli nap igénybevétele 

engedélyezett, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, melyről 7 nappal 

előtte értesítjük a szülőket. 

 A nevelőmunka zavartalansága érdekében kérjük, hogy a gyermekeket legkésőbb 

reggel 8:30-ig hozzák be az óvodába. 

 A nyitva tartás leteltéig a szülő köteles gyermeke hazaviteléről gondoskodni. Ha 

valamilyen nem várt akadály folytán itt marad a gyermek, először a szülőt értesítjük 

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

Amennyiben ez is sikertelen, akkor értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. 

 Egy óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, pedagógiai asszisztens segíti 
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munkáját. A korai és a kései időpontokban érkező, illetve távozó gyermekek dajka és 

pedagógiai asszisztens is fogadhatja ill. engedheti haza. Létszámcsökkenés esetén 

összevonjuk a csoportokat az ésszerű takarékosság szem előtt tartásával. 

 Az óvoda bejáratának és kapujának nyitvatartása: 

6:30-8:30 

12:30-13:00 

15:00-17:30 

2.3. Pedagógiai munka az óvodában 

 Az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja határozza 

meg. Óvodánk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készítette el 

Pedagógiai Programját. 

 A gyermekek nevelése és oktatása a Tevékenységközpontú Óvodai Programra épülő 

helyi pedagógiai program alapján történik. 

 Óvodánkban a tevékenységi formákat úgy szervezzük meg, hogy eleget tudjunk tenni 

a gyermekek nevelésével, ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak, szakmai 

követelményeknek megfelelő színvonalon. 

 A gyermekek személyiség jogait minden körülmények között tiszteletben tartjuk. 
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3. A GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN 

3.1. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát? (Nkt. 8.§.) 

 Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

 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. 

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

fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett felvételi körzetben lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Óvodai év megkezdéséhez szükséges egészségügyi és egyéb dokumentumokat a szülő átadja 

a gyermek óvodapedagógusának, melyek a következők: 

 gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet. 

 gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek az életkorhoz kötött kötelező 

védőoltásokat megkapta. 

 óvodai adatlap kitöltése a gyermek egészségügyi állapotáról, a szülő aláírásával. 

 anamnézis lap kitöltése arról, hogy a gyermeket az óvodából ki viheti haza a szülőkön 

kívül. 

3.2. Az óvodai felvétel, jogviszony keletkezése (Nkt. 49.§ (1)) 

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e 

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

gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos. 

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

lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A 
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felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. 

 Az óvodai beiratkozások idejét minden évben a fenntartó határozza meg és teszi közzé 

a megadott időpontot megelőzően 30 nappal.  

 A jelentkezéshez szükséges: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, Taj kártyája és 

lakcím kártyája, az egyik szülő személyi igazolványa és lakcím kártyája. Külföldi 

állampolgárság esetén a tartózkodás jogcímét igazoló dokumentumok. 

 

Az óvodai jogviszony megszűnése (Nkt 53. § (1)) 

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. 

3.3. A gyermekek kötelességei az óvodában (Nkt.46.§) 

 Részt vegyen a kötelező és választott tevékenységekben. 

 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, szülő hozzájárulása esetén részt vegyen 

egészségügyi szűrővizsgálatokon. 

 Megtartsa a helyiségek és az intézményhez tartozó területek használati rendjét, 

 Megőrizze, illetőleg az előírásoknak, a balesetvédelmi szabályoknak megfelelően 

kezelje, óvja a játékokat, eszközöket, az épületet. 

 Életkorának, fejlettségének megfelelően az óvodapedagógus felügyelete, irányítása 

mellett közreműködjön saját környezete rendben tartásában. 

 Az óvoda vezetője, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és 

jogait tiszteletben tartsa. 

3.4. A gyermek jogai az óvodában (Nkt.46.§ ) 

 Az intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, életrendjét 

pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

 A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és 
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védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem 

vethető alá testi fenyítésnek, megalázó bánásmódnak. 

 Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak, valamint nemzetiségi 

hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön. 

 Önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben egyházi jogi személy által 

szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt. 

 Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való 

jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez 

való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása 

azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem 

veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai 

egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez 

szükséges feltételek megteremtését, fenntartását. 

 Adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai 

szakszolgálathoz fordulni segítségért. 

 Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kérelmére térítésmentes vagy 

kedvezményes étkezésben részesüljön. 

3.5. A gyerekek ruházata az óvodában 

Az intézménybe ápolt, tiszta gyermeket hozhatnak a szülei. A gyermekek ruházata a várható 

napi időjárás szerint történjék. 

 A gyermekek öltözéke legyen praktikus, kényelmes, tiszta, szabad mozgást biztosító, 

benti és kinti lábbelijük járásra, futásra alkalmas (papucs, klumpa, magas sarkú cipő –

veszélyessége miatt –nem megengedett) 

 Kérjük a személyes ruhadarabokat, lábbeliket jellel ellátni és a gyermek jelénél 

öltözőszekrényben elhelyezni. Az öltözőzsákokat rendszeresen ellenőrizzék, hogy van-

e a váltóruha, illetve nincsenek-e felesleges dolgok is az óvodában.  

 Az óvodapedagógusok döntését - a levegőztetés alkalmával - a ruhák mennyiségét 

illetően, a szülők tudomásul veszik. 

 Nagyobb értékű ruhadarab, a nem megfelelő lábbeli okozta balesetekért, felelősséget 

nem tudunk vállalni. 

 Ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő. 
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3.6. A gyermekek étkeztetése az óvodában 

A gyermekek szülei az intézményben a gyermekük által igénybe vett étkezésért a köznevelési 

törvény előírásai alapján, az óvoda fenntartója által meghatározott szabályok szerint, térítési 

díjat fizetnek.  

 

Az étkezés befizetésének, lemondásának, jóváírásának rendje 

A gyermek hiányzása esetén a szülőnek kell az étkezést lemondani, illetve visszajelenteni 

a konyhán (06-22/668-023). Le-és a visszajelentéseknek 9 óráig meg kell történnie a konyhán. 

Az óvodai hiányzás bejelentése-és visszajelentése az óvodában történik. (06-22-468-555). 

Az étkezési térítési díj befizetésének módját a konyha határozza meg. 

 

Ingyenes óvodai étkeztetés 

Ingyenes étkezésre jogosult az óvodai nevelésben részesülő gyermek, 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, 

vagy  

 nevelésbe vették 

 

Étkezés 

 A gyermekek számára napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezést biztosítunk. 

Az ételt Gyúró Község Önkormányzata által működtetett konyha biztosítja. Minden 

ételből minden gyermeket megkínálunk. 

 Egész napos kirándulások esetén az óvodapedagógusok a szülővel megbeszélt döntés 

alapján igénylik vagy lemondják az aznapra esedékes étkezést. 

 Az otthonról hozott tízórait, ebédet, uzsonnát nem áll módunkba az óvodában történő 

elfogyasztásra átvenni. (kivétel ÁNTSZ engedélyével) 
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Az étkezések időpontjai: 

Tízórai: 9:00- 9:30 óra között  

Ebéd: 12:00-12:30 óra között, 

Uzsonna: 14:45 -15:15 óra között. 

 A nagyon korán érkező gyermekeket (6:30- 7:00 óra között érkezőket) célszerű otthon 

megreggeliztetni. 

 Az óvoda területén a gyermekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott 

élelmiszerrel a többi gyermek előtt nem etikus (csoki, cukor, banán). 

 Gyümölcsnapokon jól tisztítható zöldségfélét, gyümölcsöt veszünk át a szülőktől 

fogyasztás céljára. 

 Torta és cukrászáru behozatalát számlával szükséges igazolni. 

3.7. A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályoknak 

 Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, lázas, betegségre 

gyanús, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek 

bevétele – a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében – nem lehetséges. Ilyen 

esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása! 

 Az óvodapedagógusok a gyermekek gyógyszeres kezelésében nem vehetnek részt.  

Csak - a szülő felhatalmazására - orvosi igazolással igazolt -a rendszeres 

gyógykezelésre szoruló gyermekeinknek (cukorbetegség, asztma, allergia, epilepszia) 

az életveszély elhárítására szolgáló gyógyszereket adhatunk be.  

 A nevelési év alatt betegség esetén hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az 

ÁNTSZ által előírt szabály. 

 Az óvodapedagógus teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyerek 

esetén: 

A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell 

szervezni. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén 

orvosról gondoskodni kell (mentő, orvos kihívása). Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs 

esetén az óvodapedagógus csak vizes ruhával megkezdi a lázcsillapítást, majd értesíti 

a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyermeket az orvoshoz. Ezután a szülő 

gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással 

jöhet újból óvodába. 
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 Fertőző betegséget (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, TBC, fejtetvesség, 

stb.) a szülő köteles bejelenteni, hogy – mások egészségének védelme érdekében –a 

megfelelő óvintézkedéseket meg lehessen tenni.  

 A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében 

minden nevelési év kezdetén, valamint a kirándulások előtt és egyéb esetekben -

szükség szerint -a gyermekek életkorának megfelelően ismertetjük az egészségük és 

testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható 

magatartásformát. 

 

Egészségnevelési információk: 

 A gyermekek évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános 

szűrővizsgálaton vesznek részt. 

 Az egészségvédelem érdekében kérjük Önöket, hogy csoportszobáinkba és 

mosdóinkba utcai cipővel ne menjenek be. 
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4. A SZÜLŐK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI, KAPCSOLATTARTÁS, 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

4.1. A szülő kötelességei (Nkt. 72.§ (1)) 

 Gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről. 

 Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. 

 Érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséért, rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével 

foglalkozó óvodapedagógussal, részükre az együttnevelés érdekében a szükséges 

tájékoztatást adja meg. 

 Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait, tiszteletet 

tanúsítson irántuk.  Az óvodapedagógus közfeladatot lát el, így a gyermekkel 

összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem illeti. 

 Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda, rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 

 Gyermekével megjelenjen a nevelés tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének a 

fejlesztő foglalkozásokon való részvételt, ha gyermekkel foglalkozó pedagógusok 

kezdeményezésére a nevelő testület erre javaslatot tesz. Erre a jegyző is kötelezheti a 

szülőt. 

 Egyetlen szülő sem vonhat felelősségre más szülőt, más gyermeket az óvoda területén. 

Probléma esetén kérje az óvodapedagógus közreműködését. 

4.2. A szülő jogai  (Nkt. 72.§) 

 Gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, 

világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon 

választhat óvodát. 

 Megismerje a nevelési- oktatási intézmény pedagógiai programját, szervezeti és 

működési szabályzatát, házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A 

házirend egy példányát beiratkozáskor a szülők részére átadjuk. 

 Saját gyermeke fejlődésről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi 

tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. (fogadóóra) 

 Az óvoda vezetője és az óvodapedagógus hozzájárulásával, előre egyeztetett időpont 
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alapján a tervezett tevékenységeken részt vegyen. 

 A szülőt és gyermeket nem érheti hátrány világnézeti, lelkiismereti, politikai 

meggyőződése miatt. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke 

óvodába járatásához – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben meghatározottak szerint – anyagi támogatást kapjon. 

 Gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. 

4.3. A család és az óvoda közös nevelési elvei 

 Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés.  

 Óvodásainkat a felnőttek és csoporttársaik iránti tiszteletre, a másság elfogadására, 

őszinteségre, konfliktusok kezelésére, toleranciára neveljük. 

 

Kérjük a kedves Szülőket, hogy nevelőmunkánk és együttműködésünk sikeressége érdekében 

ezeket az alapelveket otthon is erősítsék gyermekeikben. 

4.4. A kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei 

 szülői értekezletek, (összevont, csoportos) 

 közös rendezvények, (Mihály napi vásár, Adventi készülődés, Gézengúz Nap), 

 fogadó órák 

 

A napi kapcsolattartás csak rövid tényközlésekre ad lehetőséget. Kérjük Önöket, hogy 

ilyenkor ne vonják el az óvodapedagógus figyelmét a gyermekektől, mert ez balesetet idézhet 

elő, és zavarja a nevelés, oktatás folyamatát. 
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5. EGYÉB SZABÁLYOZÓK 

5.1. A gyerekek érkezésének és távozásának rendje 

 Érkezés: 6:30-8:30 

 Távozás délben: 12:30-13:00 

 Távozás délután: 15:15-17:30 

A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodapedagógusnak személyesen kell átadni, 

egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az 

óvodapedagógus nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte. 

A szülő köteles írásban nyilatkozni, hogy ki viheti el a gyermeket az óvodából. Amennyiben a 

szülő valamilyen halaszthatatlan ok miatt a zárásig nem tud megérkezni a gyermekéért, 

köteles telefonálni az óvodába. 

Ha gyermekért nem jönnek záróráig az óvodába, telefonon értesítjük a szülőt, ha az nem járt 

sikerrel, akkor értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. 

A gyermekek elvitelekor minden esetben szólni kell az óvodapedagógusnak! 

5.2. Óvodai nevelésre kötelezett gyerekek óvodába járásának szabályai  (Nkt. 8.§) 

 Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

 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. 

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

fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett felvételi körzetben lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
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5.3. Távolmaradások igazolására vonatkozó szabályok 

A felvételi és mulasztási napló a csoportba beírt gyermekek adatait és hiányzásait rögzíti. 

Naprakész vezetéséért a csoportban dolgozó óvodapedagógusok a felelősek. (20/2012 (VIII. 

31.) EMMI 90§) 

A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó szabályok 

A szülő köteles a hiányzás idejét, okát bejelenteni személyesen vagy telefonon. Ha a gyermek 

az óvodai foglalkoztatás alól távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak 

kell tekinteni, ha a gyermek beteg volt. 

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

 a gyermek a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint 

engedélyt kapott a távolmaradásra. (szülői formanyomtatvány) 

 a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint orvosi igazolással, 

ambulánslappal - igazolja, 

 a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

 a szülő nyilatkozatban jelzi, hogy nem igényel felügyeletet (nyári, téli zárás) 

 

Igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje 

(EMMI 51§ (6) bekezdés; szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

247.§ c) pontja értelmében) 

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

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

egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, vagy egyéb 

foglalkozást, 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 az óvoda, - szükség esetén - 

haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására 

figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást  

kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a 
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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 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. 

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. 

5.4. A szülők tájékoztatása a gyermek fejlettségéről, tankötelezettség 

 Az óvodás gyermek fejlődéséről, fejlettségéről a szülő kérésére tájékoztatást adunk. 

(fogadóóra) 

 A tankötelezettséget a Nkt. határozza meg: (Nkt. 45.§) 

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 tankötelezettség kezdetéről 

a) az óvoda vezetője, 

b) az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, 

c) az óvoda vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a 

szakértői bizottság dönt. 

 

 



18 

A gyermek tanköteles életkorba lépésekor az óvodavezető 

 a gyermeknek az általános iskola első évfolyamára való felvételét, 

 a gyermek további óvodai nevelését, 

 a gyermek iskolaérettségének megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát 

javasolja. 

5.5. A gyerekek otthonról behozott tárgyainak szabályozása  (Nkt. 25.§ (3)) 

Az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges játékeszköz, amihez a gyermek ragaszkodik, és 

nem balesetveszélyes, behozható az intézménybe, alvásnál. A behozott játékokért, 

meghibásodása vagy elvesztése esetén nem tudunk felelősséget vállalni. 

5.6. Az intézmény biztonságát garantáló szabályok 

 Idegenek belépésekor a dolgozó mindenkori kötelessége a személy igazoltatása, 

látogatásának célja ismeretében őt a megfelelő helyre és személyhez kísérni. 

 Az óvoda egész területén és az óvoda közvetlen környezetében a DOHÁNYZÁS 

TILOS!!! 

 Az óvoda egész területén és környékén szeszesital és drog fogyasztása TILOS!!! 

 Tűzriadó és bombariadó esetén teendők: az SZMSZ-ben a Tűzvédelmi és 

Munkavédelmi Szabályzatban rögzítettek szerint történik. 

 Menekülési terv az öltözőben lévő faliújságon megtalálható. 

5.7. Óvó-védő rendelkezések 

 Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség 

szerint minden óvodai csoportban - a gyermekek életkorának megfelelően – 

ismertetjük az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, 

veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát. 

 Kérjük a szülőket, gyermekeik érdekében vegyék figyelembe, hogy 6-8 óránál 

hosszabb idő eltöltése bármilyen közösségben rendkívül fárasztó a gyermekek 

számára. 

 Elvált szülők esetén annak adható ki a gyerek, aki be tudja mutatni a bírósági végzést. 

 Ha a gyermek balesetveszélyes - /szúró, vágó, éles, eszközöket, mérgező anyagokat/ 

hoz be az óvodába, amiről a szülő nem tud, és az óvodai dolgozó tudomást szerez róla, 
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köteles azonnal intézkedni, az eszközt elzárni vagy megsemmisíteni, és a szülőt erről 

tájékoztatni. 

 A gyermek védelme érdekében a bejárati kapu zárának használata valamennyi dolgozó 

és szülő feladata. 

 A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy a gyermekeik ne viseljenek a 

mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket 

teremthet. A gyermekek által viselt szemüveg, hallókészülék állapotáért felelősséget 

nem tudunk vállalni. 

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

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

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

 A szülő a gyermekét átöltöztetés után az óvodapedagógusnak adja át. 

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

 A délutáni udvari élet esetén kérjük, hogy a szülő menjen oda az óvodapedagógushoz, 

vegye át gyermekét, és csak ezután távozzanak el az óvodából. 

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

óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják. 

 Kérjük a szülőket, telefonszámuk változását szíveskedjenek bejelenteni a csoportos 

óvodapedagógusoknak, hogy baleset vagy betegség esetén azonnal értesíteni tudjuk 

Önöket. 

 Baleset esetén Önökkel egyidőben szükség szerint értesítjük az óvoda orvosát vagy a 

mentőket. 

5.8. Közérdekű információk 

 Óvodai híreink és tájékoztatóink rendszeresen megtalálhatóak az ölötzőben a 

csoportok faliújságjain. 

 A nyári- és téli zárás időpontjáról időben adunk tájékoztatást. 

 Hirdetések csak az óvodavezető engedélyével helyezhetők el a faliújságon. 

 Ügynököket, árusokat az óvodában nem fogadunk. 

 A reggeli és délutáni találkozás a szülőkkel kizárólag csak rövid információ átadásra 

szorítkozhat. 

 Az óvodapedagógussal történő igényesebb beszélgetésre előre egyeztetett időpontban, 

a fogadó órákon megfelelő helyet biztosítunk. 
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 A szülők csak rendkívüli esetben hívhatják telefonhoz az óvodapedagógusokat. Az 

óvoda azon dolgozója, aki a telefont felveszi, gondoskodik az üzenet átadásáról. 

 Tálaló konyhába idegeneknek belépni tilos! 

 Az óvodapedagógus, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott 

büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. 

5.9. A gyerekek jutalmazásának elvei és formái 

A jutalmazás és a büntetés alapelvei: 

 arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos) 

 értelmezés elve (értelmezni a cselekedet és a korrekció módját - kialakul a tett és a 

következmény közötti összefüggés) 

 időzítés elve (a tett után közvetlenül, később elhalványul a tett és nem érti a 

jutalmazást) 

 következetesség elve 

 mérsékelt jutalom elve, biztosítani fokozás lehetőségét (a jutalom fokozása nagyobb 

hatású, mint az állandó nagyságú jutalom) 

 

Az óvodában alkalmazott jutalmazás formái: a verbális és nonverbális kifejezések és 

kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt- megtisztelő feladatadás (dicséret, 

simogatás, ölbe vétel, elismerő mosoly, buzdítás, elismerő szavak, megbízatás adása, 

választhat elsőként…, szerepet kap, séta során első lehet…. stb) 

Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható. 

5.10. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

 arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos), 

 értelmezés elve (értelmezni a cselekedet és a korrekció módját -> kialakul a tett és a 

következmény közötti összefüggés), 

 időzítés elve (a tett után közvetlenül, később elhalványul a tett és nem érti a büntetést), 

 következetesség elve, 

 mérsékelt büntetés elve: biztosítani a fokozás lehetőségét. (A jutalmazó jellegű 

viselkedés visszavonása nagyobb hatású, mint a büntetés), 

 alternativitás elve, 
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 feloldás elve. 

 

Az alkalmazott fegyelmező intézkedések formái: rosszalló tekintet, szóbeli figyelmeztetés, 

határozott tiltás - bizonyos tevékenységektől, a tettének megbeszélése, a pozitív példa 

megerősítése. 

 

Szigorúan tilos a verés és minden testi, lelki fenyítés! 
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6. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA, MEGISMERÉSE 

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 82. & alapján beiratkozáskor minden szülő átveszi az 

óvoda házirendjét. Ezen kívül megtalálható az óvodai hirdetőtáblán és a vezetői irodában. 
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7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A házirend a Nevelő Testület jóváhagyása után 2021.04.01. napján lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. 
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