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1. Bevezető rendelkezések 

A Házirend célja, feladata 

A házirend az óvoda önálló belső jogforrása. A pedagógiai programmal és a szervezeti és működési 

szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény belső működését. 

Az óvoda házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott jogok gyakorlásának és 

kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az óvoda által elvárt viselkedés szabályait. 

A házirend további célja, hogy a gyermekek, a szülők, az óvoda dolgozói és az óvodával jogviszonyban 

nem lévő, de az intézmény létesítményeit jogszerűen használó személyek számára rögzítse a gyermeki 

jogok és kötelességek gyakorlásának módját és az óvoda munkarendjével kapcsolatos 

rendelkezéseket. Az itt szereplő előírások feladata, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a 

nevelés zavartalan megvalósítását, és segítsék az óvoda közösségi életének megszervezését. 

A Házirend jogszabályi háttere 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

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

• 363/2012. (XII.17.). évi kormányrendelet Az óvodai nevelés alapprogramja 

• A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve kiadásáról 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

• 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 

• Fenntartói (pl. étkezési térítési díjak) és nevelőtestületi határozatok 

A házirend hatálya 

A házirend a nevelőtestület elfogadásával lépett hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre 

szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a nevelőtestület által 2/2016. (II.23.) határozatszámon elfogadott 

korábbi házirend. 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a 

Szülői Közösség. 
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A kihirdetés napja: 2020…. 

A házirend személyi hatálya kiterjed: 

• az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra, 

• az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre, 

• az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve 

azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában, 

• a szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).  

A házirend területi hatálya kiterjed: 

• az óvoda területére 

• az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli 

programokra 

• az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira 

A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi 

gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. Megvalósításával biztosítja a 

pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező a társadalmi együttélés szabályainak 

megfelelően az óvodaközösség és a szülői közösség minden tagja számára. 

A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések 

A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a 

jogszabályok megsértése. 
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2. Általános információk az óvodáról 

Az intézmény hivatalos elnevezése:  Budaörsi Mákszem Óvoda 

Az intézmény címe és elérhetősége:  2040 Budaörs, Patkó u.2. 

Telefon:     (23) 421 596 

E-mail:     vezeto@makszemovi.hu 

titkar@makszemovi.hu 

Web:      www.makszemovi.hu 

Intézményvezető:    Gyöngyösi Mária 

Az óvoda fenntartója, címe:  Budaörs Város Önkormányzat  

2040 Budaörs, Szabadság út 134. 

Az óvoda férőhelyszáma:   100 fő 

Az intézményvezetés tagjai: 
 

• Intézményvezető 

• Intézményvezető-helyettes 

• Munkaközösség vezetők 

• Közalkalmazotti Tanács képviselője 

Fogadó órájuk:  előre egyeztetett időpontban 

Fejlesztést segítő szakemberek: 
 

• Fejlesztőpedagógus (állandó) 

• Gyógytestnevelő (heti 2 alkalommal) 

• Logopédus (heti 1 alkalommal de.) 

• Óvodapszichológus (heti 1 alkalommal) 

• Mozgásfejlesztő (heti 1 alkalommal) 

3. Az intézmény nyitva tartása 

Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik.  

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6:00-18:00- óráig lépcsőzetes munkakezdéssel illetve befejezéssel 

napi 12 óra.  

Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezi. 

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

csoportok működhetnek: 

• reggel 6:00- 7:30 - óráig  

• délután 16.30-tól 18. 00-óráig 

Az összevonás nevelési évente kialakított rendjét a nevelési év kezdésekor az óvodapedagógusok 

ismertetik a szülőkkel. 

A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének 

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

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

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

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

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

napon ügyelet tartása kötelező délelőtt 8:00-13:00 óráig. Az ügyeleti napot a fenntartó határozza meg. 

A nyári zárva tartás alatt a hivatalos ügyeket az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt személy 

intézi.  

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

tájékoztatjuk a szülőket. A nyári nagytakarítási, karbantartási és felújítási munkálatainak zavartalan 

lebonyolítása miatt - szükség és igény szerint – a kijelölt óvodában fogadjuk a gyermekeket.  

Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben az 

óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében írásban 

felmérjük a várható létszámot. Csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával és a 

nevelőtestület véleményének figyelembevételével az Intézményvezető rendelhet el. Huzamosabb 

időre történő csoportösszevonás esetén az Intézményvezető köteles tájékoztatni a fenntartót.  

Létszámtól függetlenül nem vonható össze az a gyermekcsoport, ahol zárlattal járó fertőző 

megbetegedés van. 

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

csoport létszáma: max. 25 fő). 

Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje: 

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente öt munkanap erejéig, nevelés 

nélküli munkanapokat szervezhet, melyeken az arra igényt tartók számára a nyári zárás idején szokásos 

ügyeleti ellátást biztosítunk. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület szakmai 

továbbképzésére, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok 

ellátására használjuk fel. 

A egész évre meghatározott nevelés nélküli napok időpontjáról az éves munkatervben a „Nevelési év 

rendje” fejezetben tájékozódhatnak az óvoda honlapján. 

Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más 

katasztrófa esetén kerülhet sor. 

4. Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége 

Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban? 

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

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

betölti, feltéve, hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 

kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely. 

2015. szeptember 01-től a Nemzeti köznevelési törvény 3 éves kortól teszi kötelezővé az óvodai 

feladatellátást. A szülő - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett - 

gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban. 

2015. szeptember 1-től, a gyermek abban az évben, amelyben az harmadik életévét betölti, a nevelési 

év kezdő napjától napi 4 órát –délelőtt folyamán- köteles óvodai nevelésben részt venni. 
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Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába járni (a 3 éves 

kort adott év augusztus 31.-ig betöltötte), ha lakóhelye, ennek hiányában életvitelszerű tartózkodási 

helye a körzetében található.  

Életvitelszerű tartózkodási hely fogalma 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (9) értelmében az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában 

életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében 

található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első 

határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely 

körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén 

vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) 

bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult 

felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét 

akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg 

illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. 

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor: 

• a felvételhez szükséges kort betöltötte és a megfelelő érettséget elérte, 

• teljesen egészséges, 

• az étkezést megrendelte és a térítési díjat befizette. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

Az óvodai jelentkezésre a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ alapján minden év április 20-a és 

május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony 

létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

közleményt vagy hirdetményt tesz közzé, melyet az intézmény honlapján elérhetővé tesz.  

A jelentkezés személyesen, a gyerek képviseletére jogosult szülő írásbeli nyilatkozata alapján történik. 

A jelentkezést megelőzően intézményünk egy kijelölt délelőtt lehetőséget biztosít az óvodai élet 

megtekintésére. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a körzetben élők. A létszám beteltét 

követően a jelentkező gyermekeket az intézményvezető előjegyzésbe veszi. 

A felvételről a törvényi előírások értelmében az intézmény vezetője, túljelentkezés esetén az e 

feladatra alakult bizottság dönt.  

A szülőket mind felvétel, mind elutasítás esetén az intézményvezető írásban értesíti.  

A gyermekek óvodai csoportba történő beosztása az intézmény vezetőjének döntési jogkörébe 

tartozik. A gyermekcsoportok kialakítása elsődlegesen életkor szerint történik, szükség szerint a 

létszámtól és a korosztályi összetételtől függően vegyes csoport kialakítására is sor kerülhet.  

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét indokolt esetben (pl.: költözés, munkahely váltás, stb.) a 

fentitől eltérő időpontban is kérelmezheti. 

A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok: 

• gyermek személyi azonosító hatósági igazolványa, 
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• a gyermek nevére (három hónapnál régebben) kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

• a gyermek TAJ kártyája, 

• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. 

Az óvodába történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltésével válik érvényessé. 

Más óvodából történő átjelentkezés esetén a korábbi óvodából a gyermek fejlődési lapját/naplóját, 

és az óvoda igazolását szükséges csatolni az óvodánkba történő beiratkozáskor. 

Az óvodaköteles korú gyermek felvételének és óvodába járásának eljárásrendje 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni (3 éves), ha lakóhelye, 

ennek hiányában életvitelszerű tartózkodási helye a körzetében található. 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles 

beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott 

időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek (3 éves) szülője, amennyiben 

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. 

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

külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes jegyzőt. 

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

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. 

• Az óvoda nevelőtestülete kéri, hogy az óvodaköteles korú gyermekeket legkésőbb 830-ig, a 

tanköteles korú (5 éves gyermeket) 800-ig hozzák be az óvodába, az iskolaalkalmasság 

elérésének az érdekében.  

A különleges bánásmódot igénylő gyermek felvételének eljárásrendje 

Óvodánk a fenntartói elvárásoknak eleget téve alapító okirata szerint, a szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye alapján ellátja a sajátos nevelési igényű (mutista, beszédfogyatékos) 

gyermekek integrált nevelését. 

Az óvodai beiratkozáskor szükséges a szakértői bizottság szakvéleményének bemutatása, annak 

érdekében, hogy számára a megfelelő egyéni fejlesztéshez a szakembert biztosítani tudjuk. 

• A felvétel feltétele, hogy a szakértői véleményben szerepeljen az integrálható állapot és az 

Alapító okiratunknak megfelelő sajátos nevelési igény. 

• A felvétel a hivatalos óvodai beíratás keretében történik az előzőekben már megfogalmazott 

szakértői vélemény alapján. 

• A felvétel – kivételes és egyedi esetektől eltekintve – a nevelési év kezdetével, szeptember 1-

vel történik. 

• A felvételről való döntés előtt az intézményvezető egyeztet az intézmény (utazó) 

gyógypedagógusaival. A felvételről az intézmény mindenkori vezetője dönt. 

• A leendő csoporttársak és az óvodai élet ismeretében fenntartjuk a lehetőséget, hogy másik / 

esetleg más típusú intézményt ajánljunk a családnak, ami jobban megfelel gyermeke 

igényeinek, aktuális állapotának. 
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• Az intézményvezető befogadó nyilatkozatot állít ki a szakértői bizottsági kijelöléshez, 

amennyiben az intézmény a gyermek együttnevelését vállalni tudja. A felvételt kizárja, ha a 

szakértői javaslatban nem szerepel az integrált nevelés/ együttnevelés! A gyermek nem 

kezdheti meg az intézmény látogatását, míg az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői 

bizottsága erre az intézményt írásban, (előzetes) szakértői javaslat keretében ki nem jelöli. 

• A felvételre kerülő sajátos nevelési igényű gyermekek csoportba sorolása az irányelveknek 

megfelelően nem életkor, hanem illeszthetőség (állapot / diagnózis / óvodai adottságok) 

mérlegelése és optimalizálása alapján történik. 

• A felvétel elbírálásánál a csoportok és a fejlesztést ellátó pedagógusok (óvodapedagógus / 

gyógypedagógus) terhelhetőségét figyelembe vesszük, hogy a megfelelő ellátást valamennyi 

együtt nevelt gyermeket előírás (jogszabályi környezet / szakértői javaslat) szerint 

elláthassunk.  

• Amennyiben a gyermek fejlődése megtorpan / súlyos vagy veszélyes viselkedésszervezési 

nehézségeket mutat, és ezt nem tudjuk az óvoda keretein belül, pedagógiai módszerekkel 

legfeljebb három hónap alatt jelentősen csökkenteni, jogunk és kötelességünk a gyermek és 

kortársai érdekében soron kívüli felülvizsgálatot / áthelyezést kezdeményezni. A problémák 

orvoslásának érdekében, rendkívül indokolt esetben a gyermeket intézményen belüli másik 

csoportba áthelyezhetjük. A gyógypedagógus a csoportokban való munkavégzésük kapcsán 

megfigyelt eltérő fejlődésmenettel kapcsolatban jelzési kötelezettségének mind a 

nevelőtestület, mind a szülők felé eleget tesz, a gyermek kivizsgálásának megkezdése 

érdekében. 

• Abban a nevelési évben, amely végén (augusztus 31-ig) a sajátos nevelési igényű gyermek 

betölti a hatodik életévét, a jogszabályi környezetnek megfelelően szakértői felülvizsgálatra / 

beiskolázási vizsgálatra küldjük az integráltan nevelkedő gyermekeket. A vizsgálat kérésekor 

jelezzük a szakértői bizottság felé a nevelőtestület döntését arról, hogy a gyermek 

meghosszabbított óvodai nevelését javasoljuk-e, illetve vállalni tudjuk-e. 

• A mérlegelés és döntés joga az intézményt terheli a belső viszonyok ismeretében és figyelembe 

vételével. 

Elutasítás esetén a jogorvoslati lehetőség eljárásrendje 

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

indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 15 munkanapon belül határozati formában 

értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás 

nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. 

Az óvodavezető által első fokon hozott elutasító határozat ellenei jogorvoslati kérelmet, másodfokra a 

jegyzőnek címezve az intézményvezetőnek kell benyújtani 15 napon belül. 

Az óvodába járás alóli felmentés eljárásrendje 

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a 

Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 
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Az óvodai elhelyezés megszűnésének eljárásrendje 

Megszűnik az óvodai elhelyezés ha: 

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

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

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

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

• megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú gyermeknek óvodai jogviszonya, aki külföldre 

vagy saját országába távozik. 

5. A gyermek távolmaradása az óvodai nevelésből 

A szülő kötelezettsége gyermekének bármilyen okból történő távolmaradásának bejelentése és 

igazolása.   

Óvodai nevelésből való távollét és igazolása 

A gyermek óvodából való távolmaradása az intézménnyel való jogviszonyának kezdetétől, annak 

lezárultáig betegég esetén vagy szülői igazolás, ill. kérelem alapján történhet. 

• Beteg gyermek nem látogathatja az óvodát. Fertőző betegség esetén a szülő köteles 

haladéktalanul azt bejelenteni.  

o Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és közösségbe mehet orvosnak kell igazolnia. 

Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos 

időszakát is. A többi gyermek egészségének védelme érdekében orvosi igazolás nélkül 

a pedagógus nem veheti be a gyermeket.  

o Amennyiben az óvodapedagógus úgy ítéli meg, hogy a gyermek egészségi állapota 

nem teszi lehetővé az óvodai gyermekközösségben való tartózkodását gondoskodik a 

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

gyermek szüleit. 

• A szülő igazolhatja gyermeke óvodai távolmaradását nevelési évente mindösszesen 15 nap 

időtartamra azzal, hogy az igazolt időszakok egyike sem haladhatja meg a 3 nevelési napot. 

Ezen felül igazolt hiányzásnak tekintendő a gyermek távolléte az iskolai szünetek és az 

intézmény által kijelölt nevelés nélküli munkanapok idején, amennyiben a szülő előzetesen 

nyilatkozott arról, hogy gyermeke részére nem kér óvodai ellátást. 

• A szülő kérelemmel fordulhat az intézmény vezetőjéhez a 3 nevelési napot meghaladó, már 

tervben lévő, előzetesen tudott távolmaradás engedélyezésére. 

Az óvodába járási kötelezettség elmaradása – következményei 

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 óvodaköteles gyermek esetén tizenegy nap. 
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• Ha az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet 

mulaszt, az óvoda vezetője – a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban 

– értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot. 

• Ha az óvodaköteles gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési 

napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

• Ha az óvodaköteles gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési 

napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye 

szerinti illetékes gyámhatóságot. 

6. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje 

A törvény értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 

magában foglaló foglakozások keretében folyik. Ebből az következik, hogy az óvoda a nyitva tartástól 

kezdődően a zárásig „foglalkozásokból” áll, s nem pedig felügyeleti feladatokból. Az óvodai 

tevékenységek zavartalan működése, a csoportok nyugalma, valamint nevelőmunkánk 

eredményessége érdekében a gyermekek reggel lehetőleg 800- óráig érkezzenek be saját 

csoportjaikba. A gyermekek nevelése folyamatos napirend alapján történik, mely azt jelenti, hogy az 

óvodapedagógus a foglalkozásokat, a gyermekek játékához, mindennapi tevékenységéhez kapcsolja. 

Zavarja tehát a napirendet, ha egy későn érkező gyermek átvételével meg kell szakítania a 

gyermekekkel való foglalkozást. A napirend megismerése a szülők számára fontos feladat, ugyanis az 

óvodába érkezés és az onnan való távozás rendjét meghatározza. A szülő csak a napirend zavarása 

nélkül hozhatja később, vagy viheti el hamarabb a gyermekét. Kérjük, tájékozódjanak gyermekük 

csoportjának napirendjéről. 

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

tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása mellett teszik. 

A gyermekeknek a nyitás kezdetétől folyamatosan, de lehetőség szerint a csoportok heti és 

napirendének zavartalansága, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében 8:00- óráig 

célszerű beérkezniük saját csoportjaikba.  

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

óvodapedagógusnak, távozáskor pedig szintén az óvodapedagógustól kérjék ki.  

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

• Az óvoda épületének főbejáratát a gyermekek biztonsága érdekében 9-től 12.45-ig ill. 13.15-

től 15.30-ig  zárva tartjuk. Ezen időszakokban kérjük csengetéssel jelezzék belépési 

szándékukat. 

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

megbízásról a szülő, illetve az általa megbízott személy köteles az óvodapedagógusokat 

értesíteni. 

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

haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell átadni az óvodapedagógusnak.  

• Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint köteles az 

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

szülői jogoknak megfelelően eljárni. 
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• Amennyiben a család önhibáján kívül, vagy más okból nem tud a gyermek hazaviteléről a zárás 

idejéig gondoskodni, az óvodapedagógus köteles a szülőket telefon felhívni, amennyiben a 

szülő telefonon történő megkeresése sikertelen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

segítségét igénybe venni.  

• Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. 

7. Gyermekek az óvodában 

A gyermek joga hogy… 

• az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét pihenő 

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

életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

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

erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani.  

• személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda tiszteletben 

tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. 

• képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. 

• adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve 

• az óvoda vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségéért forduljon. 

• rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

• családja anyagi helyzetétől függően térítésmentes étkeztetésben részesüljön 

A gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a megfelelő intézkedések 

meghozataláért az intézményvezető a felelős. Évi két alkalommal a nevelői értekezleten értékeli a 

gyermeki jogok intézményi érvényesülését. Lehetőséget teremt arra, hogy a szülők a gyermeki jogok 

érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos észrevételeiket a nevelőtestületi értekezleten 

előterjesszék, és a fenntartóhoz továbbítsák. 

A gyermekek kötelessége 

• az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

• a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,  

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

haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját 

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

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

• megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat és 

eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit, 

• hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartsa. 
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8. Szülők az óvodában 

Óvodánk arra törekszik, hogy a nevelés folyamatában, a magasabb jogszabályokban meghatározott 

együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének magas elvárások szerint tegyen eleget a szülőknek, 

a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően.  

Ezeket a jogokat vagy kötelezettségeket csak akkor tudjuk rendeltetésének megfelelően gyakorolni, ha 

mind a két fél (óvoda-szülők) tájékoztatják egymást az adott körülmények fennállásáról. 

Óvodánkban a szülő joga: 

• hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, a gyermekét nevelő pedagógus munkájáról, az óvoda működéséről, továbbá, hogy  

• tájékoztatást kapjon a gyermekét érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, 

kérdést intézzen az óvoda vezetőjéhez, pedagógusaihoz, az óvoda szülői szervezetéhez, és arra 

a megkereséstől számított harminc napon belül, érdemi választ kapjon. 

• az intézmény működését szabályozó dokumentumokat megismerje (Pedagógiai Program, 

SZMSZ, Házirend), azokat véleményezze, 

• gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, 

segítséget kapjon, 

• gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét 

• kezdeményezze szülői szervezet vagy óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, továbbá 

a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt 

vegyen, 

• az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező szolgáltatások 

megszervezését,  

• a gyermekeket érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, az e körbe 

tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjeként tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület 

értekezletein, 

• hogy a nevelési intézményben, anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban 

meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, 

tanszerellátásban részesüljön, 

• halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába járatásához - a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint 

- anyagi támogatást kapjon 

• személyesen vagy képviselő útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

• gyermeke óvodapedagógusáról értékelő kérdőívet töltsön ki, az óvoda Önértékelési 

programjában meghatározott módon, 

• az intézményvezető munkáját értékelje az óvoda Önértékelési programjában meghatározott 

módon, 

• panasz, véleményezett jogsérelem esetén az oktatási jogok biztosához forduljon. 
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A szülő kötelessége, hogy: 

• gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, 

• érvényesítse gyermeke jogait és kötelességeit, 

• együttműködjön az óvodával,  

• rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, és 

tájékozódjon gyermeke óvodai előmeneteléről, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 

gyógypedagógussal, segítő szakemberekkel is, 

• három éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá öt éves 

kortól tankötelezettségének teljesítését, 

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

tiszteletet tanúsítson irántuk, 

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

élet magatartási szabályainak elsajátítatását, 

• gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az 

óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a 

gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre 

javaslatot tesz. [Nkt. 72.§. (1-5)] Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem 

tesz eleget, a jegyző hatósági eljárás keretében kötelezheti a szülőt kötelezettségének 

betartására, 

• az étkezési térítési díjat az óvoda által megjelölt formában pontosan fizesse be, térítés 

mentesség esetén az ebédet rendelje meg, 

• a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő gondosan figyelje a szociális iroda 

által kiadott határozat lejárati dátumát annak érdekében, hogy a következő határozatot 

időben be tudja mutatni az ingyenesség folyamatosságának megtartása érdekében, 

• a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, ingyenes étkezési támogatásban részesülő szülő 

- gyermeke hiányzása esetén - minden esetben mondja le gyermeke étkezését a mulasztott 

napokra, 

• részt vegyen a gyermeke fejlődéséről szóló óvodapedagógusi tájékoztatón és az ott 

elhangzottakat aláírásával dokumentálja.  

A véleménynyilvánítás fórumai 

• szülői értekezletek 

• fogadóórák 

• elégedettségmérési lapok kitöltése 

• szülői szervezetben való aktív részvétel 

• nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek. 
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9. A gyermekekre vonatkozó védő - óvó intézkedések 

A gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk: 

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, 

• ebéd utáni ágyon pihenés, alvás, 

• friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel, 

• a gyermek részére gyógyszer nem hozható be, 

• cukrot és egyéb édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes esetben, ha 

erre külön engedélyt kapott, 

• a csoportszobába váltócipőben léphet be. 

A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: 

• a helyiségek és az udvar rendjének betartása, 

• a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata, 

• az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem tehet be, 

• alvásidőben csak az óvodapedagógus 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 

óvodapedagógusnak, s csak akkor, ha az a bejelentést tudomásul vette, 

• társát vagy társai játékát nem zavarhatja, 

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

alkalmazhat. 
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A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: 

• Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvodapedagógusnak, 

illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az esetben 

tudunk vállalni. 

• A gyermekek védelme érdekében a bejárati és a kerti kapuk bezárása 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: 

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

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

betartása: 

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

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

az esetben, ha még az óvoda területén belül tartózkodik. 

• Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárol és használ. 

A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében 

• A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvodapedagógusnak 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 igazgatójának. 

• Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait 

szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy betegség 

esetén azonnal értesíteni tudjuk Önöket. 
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• Baleset esetén Önökkel egy időben azonnal értesítjük az orvost, vagy szükség szerint a 

mentőket. 

10. Helységek, berendezések használati rendje 

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

gyermekek használhatják. 

A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az engedélyezett 

alkalmakkor tartózkodhatnak (pl. nyílt nap, ünnepélyek, fogadó órák, értekezletek, játszódélutánok, 

stb.). 

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

esetében) lábzsák használata szükséges. 

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

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

Intézményvezető engedélyével lehet. A helységek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak 

épségének megőrzése az óvodai dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és 

elvárás. 

11. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani.  

• Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak! 

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

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

tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás indítványozásával. 

• Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb 

időn belül haza kell vinnie.  

• A gyermekek részére gyógyszer csak tartós betegség esetén, orvosi javaslat alapján adható be 

az óvodában.  

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

egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a 

gyermek átvételének megtagadása. 

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

gyermeket. 

• Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell a további megbetegedések 

elkerülése érdekében, a szükséges preventív intézkedések miatt (Fokozott elővigyázatosság, 

fertőtlenítés, védőoltás miatt). 

• Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések alapján 

– jár el. 
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12. 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. 

• Mozgás 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, fejlesztő pedagógia, pszichológus, 

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. 

• A gyermekek gyógyszert, pénzt, tűzgyújtó eszközöket, vágó-szúró eszközöket az óvodába nem 

hozhatnak. 

• A szülők gyermekeik részére az ún. „befogadás-beszoktatás” ideje alatt cumit 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 (fésű, fogkefe) tisztántartásáról az óvoda 

dolgozói, cseréjük biztosításáról pedig az óvodapedagógusok jelzései alapján a szülők 

gondoskodnak. 

13. A gyermekek étkeztetése az óvodában 

Intézményünk napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezést biztosít a gyermekek részére vásárolt 

élelmezés útján, mely szolgáltatásért térítési díjat számít fel. A térítési díj mértékét az óvoda 

fenntartója költségvetési évenként állapítja meg, amelyről az intézmény weboldalán keresztül 

tájékoztatja a szülőket. 

A térítési díjat a szülő által megjelölt e-mail címre havonta megküldött számla alapján a tárgyhónap 

10. napjáig kell átutalással megfizetni. A térítési díj havi összegét a munkanapok számát alapul véve 
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állapítjuk meg. Az érvényesen jelzett lemondások alapján fel nem használt térítési díj összegét a 

következő havi számlán jóváírjuk, vagy a gyermek óvodai jogviszonyának megszűnése esetén a szülő 

által megjelölt bankszámlaszámra visszautaljuk. 

Az étkezést lemondani a tárgynapot megelőző munkanapon 9.30-ig van lehetőség az 

etkezes@makszemovi.hu e-mail címre küldött üzenettel, vagy az óvoda aulájában kijelölt füzetben. 

Az intézmény nem tud étkezést biztosítani azon gyermek részére, akinek étkeztetése előzetesen 

lemondásra került, vagy aki a megelőző 2 nevelési napon hiányzott és ennek okát, valamint a 

távolmaradás időtartamát a szülők nem jelezték az óvoda felé. 

Ingyenesen biztosítjuk az intézményi étkeztetést az 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a) 

pontja szerint amennyiben a térítési díj fizetésre kötelezett szülő a 328/2011. (XII.29.) 

Kormányrendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés 

igénybevételéhez a Kormányrendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozatot az intézményvezető részére 

benyújtja. 

14. A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje  

Az intézményvezető felelős: az óvodában a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, 

jogsérelem esetén a megfelelő intézkedések meghozataláért. 

A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának eljárásrendje: 

• A gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb óvoda-egészségügyi feladatokat végző 

szervezet, az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, az óvodával együttműködve végzi a 

preventív munkát. 

• Az intézmény a nevelési év kezdetekor írásban kéri a szülő hozzájárulását a rendszeres 

egészségügyi felügyelet ellátása körébe tartozó vizsgálatok gyermekén történő 

lefolytatásához. 

• A nevelési év során a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelelő időpontban és 

szükség szerint gyermekorvos és védőnő látogatja az óvodánkat. Nevelési évenként minden 

gyermek egy alkalommal részt vesz fogászati vizsgálaton. 

• A védőoltások az óvodában nem adhatók be. 

• A védőnő rendszeresen, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát, tetvességi 

vizsgálatot végez, figyelemmel kíséri a védőoltások meglétét. 

• A gyermekek évente kötelező státusz vizsgálatára a gyermek háziorvosánál, ill. védőnőnél, 

szülői felügyelet mellett kerül sor. A vizsgálat eredményéről készült vizsgálati lap másolatát a 

szülő köteles átadni az óvodapedagógusoknak. 

Az óvoda egészségvédelmi szabályai 

• Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálattal 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani: tálalás, fertőtlenítés, takarítás, 

mosogatás és mosás során. 

mailto:etkezes@makszemovi.hu
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• Csoport és egyéb foglalkoztató szobában szülő csak cipővédő használatával vagy váltócipőben 

tartózkodhat.  

• Az óvoda melegítőkonyhájába csakis az óvoda dolgozói léphetnek be, vagy az a látogató, aki 

érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik. 

• A csoportszobában szülő csak egészségesen tartózkodhat. 

• Az intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező az évente megtartott foglalkozás 

egészségügyi vizsgálaton való részvétel, ennek szabályozása az intézményi munkavédelmi 

szabályzatban található. 

A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem 

A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt behozni és azt 

a gyermekeknek feltálalni nem szabad. 

A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben kapható, 

bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni. Az óvodában csokoládét, 

édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével behozni nem szabad. A túlzott 

cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk. 

Egyéb rendelkezések 

• A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!   

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

15. 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 csoport óvodapedagógusait szükség szerint a 

szakszolgálat munkatársai (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) segítik annak érdekében, hogy 

a gyermek állapotának és személyes adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen. 

• Szükség szerint a tapasztalatokat az óvodapedagógusok megosztják a szülőkkel, és tanácsot 

adnak számukra az otthoni fejlesztéshez.  

• Indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. 

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

javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül. 
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16. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és 

alkalmazásának elvei 

A jutalmazás kiterjedhet –a gyermek magatartására, beszédére, cselekedetére. 

A bátorító nevelés, az erőszakmentes kommunikáció elveit alkalmazzuk. 

A jutalmazás a „jó” megerősítésére szolgál. 

A gyermek fejlődését mindig önmagához, saját teljesítő képességéhez mérten értékeljük. 

Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái 

• szóbeli dicséret négyszemközt, 

• szóbeli dicséret a csoporttársak előtt, 

• szóbeli dicséret a szülő jelenlétében, 

• rajzpályázatokon vagy sportversenyeken nyert oklevelek kifüggesztése. 

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. 

17. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése 

Az óvoda saját pedagógiai programmal rendelkezik, mely tartalmazza az iskolába lépéshez szükséges 

érettség kritériumait, az ezzel kapcsolatos dokumentumok vezetését. Az óvodába való beiratkozást 

követően a szülők adatlapot, anamnézist töltenek ki. A szülőknek jogában áll gyermekük fejlődését 

dokumentáló iratokba való betekintés fogadóóra keretében. A dokumentumokat a törvényi 

előírásoknak megfelelő ideig és formában tároljuk, ill. semmisítjük meg. A szülő kötelessége, hogy 

figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését és ehhez megadjon tőle elvárható segítséget és rendszeresen 

kapcsolatot tartson a gyermekével az óvodai nevelés során foglalkozó szakemberekkel. 

Az egyéni fejlesztést igénylő, ill. tehetségígéretes gyermekek részére óvodánk fejlesztőpedagógusa 

egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat tart. Külső szakemberek bevonásával hetente egyszer 
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logopédiai és pszichológiai ellátást, hetente kétszer pedig gyógytestnevelő pedagógus vezetésével 

tartásjavító tornát biztosítunk intézményünkben részükre. 

18. A hit és vallásoktatás  

A hit- és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet 

figyelembe véve kerül megszervezésre. 

A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptemberében sor kerül a szülői 

igények felmérésére. A hitoktató a vezetővel történt egyeztetés után a kialakított szervezeti rendnek 

megfelelően kezdi meg tevékenységét az intézményben. Az általuk tartott foglalkozások napirendbe 

építve, elkülönülten az óvodai foglalkozásoktól kerülnek megvalósításra. 

19. Óvodánkban a gyermekek nagyobb csoportjának/közösségeinek 

minősül 

• az egyes óvodai csoportokban a csoport aktuális nevelési évlétszámának 75%-a,  

• intézményi szinten a teljes intézményi létszám 75%-a 

20. Záró rendelkezés 

A Házirend módosítása 

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

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

javaslatot tesz. 

21. Legitimációs záradék 

A Szülők Közössége az ________sz. határozatával _______. év ____. hó ____. napon a Házirend 

elfogadásával összefüggő véleményezési jogával élt.  

A nevelőtestület az 1/2020. (III. 11.) sz. határozatával 2020. év 03. hó 11. napon a Házirendet elfogadta.  

Az intézményvezető az 1/2020. (III. 11.) sz. határozatával 2020. év 03. hó 11. napon a Házirendet 

jóváhagyta. 

Budaörs, 2020. 

P.H. 

 Gyöngyösi Mária 

 intézményvezető 


