
 

 

Kedves Szülők! 

 

 

 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Pipacs óvodában! 

 

Az elkövetkezendő néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek 

nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre 

épülne, melyben valódi nevelőpartnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés 

eredményes és hosszabb távon sikeres legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk 

Házirendünket. 

 

Óvodánk Házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai 

életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Célja a szülők tájékoztatása a 

mindennapi óvodai nevelésben való részvétel szabályairól, a gyermekek, a szülők 

jogairól, kötelezettségeiről, valamint az óvodában elvárt, az óvoda és a szülők kölcsönös 

tiszteletén alapuló együttműködésről. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül 

szükséges ahhoz, hogy biztonságos, otthonos légkörben nevelhessük a reánk bízott 

gyermekeket. 

 

Az óvoda vezetése és nevelőtestülete e dokumentum által szabályozza az intézmény 

törvényes és zökkenőmentes működését, ezért annak betartása és betartatása az óvoda 

minden dolgozójának kötelessége. Miután a szülő kiskorú gyermeke törvényes 

képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesíti kötelességeit, így a Házirend a szülőre 

nézve is kötelező érvényű! 

 

Jelen Házirend a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az óvodavezető előterjesztése 

nyomán, a Szülői Közösség egyetértésével, a Nevelőtestület elfogadó határozatával 

született meg 2018. október. 03-án, Cserszegtomajon. 

 

Nevelőtestületünk megköszöni a megelőlegezett bizalmukat és az együttműködésüket. 

 

Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Köznevelési Törvény, az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Néphagyományőrző Óvodai Program, a 

Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, valamint az aktuális Munkaterv alapján 

történik, mely dokumentumok nyilvánosak és az Önök részére is elérhetők a 

www.pipacsovoda.hu honlapunkon, vagy bármikor elkérhetik tanulmányozni azokat a 

vezetői irodából. 

A heti tevékenységek rendjét a heti terv tartalmazza, ami a folyosón található. 

 

A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda 

és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges. 

 

 

 

 

 

http://www.pipacsovoda.hu/
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A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde Házirendje 

 

 

1. Általános információk az intézményről 

 

Intézményünk neve: Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde 

Székhelye: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 

Telefonszáma: 06-83-330-166 

E-mail címe: cserszegovi@gmail.com 

Web címe: www.pipacsovoda.hu 

OM azonosító száma: 202302 

 

Az intézmény vezetője: Szalai Klára 

Mobiltelefonszáma: 06-30-8253118 

Intézményvezető helyettes: Koroncz Katalin 

Mobiltelefonszáma: 06-30-3061428 

 

Az óvodai csoportok száma: 5  

A mini bölcsődei csoportok száma: 1 

Férőhelyek száma összesen: 120 fő 

 

2. A Házirend jogszabályi alapja 

 

Óvodánk Házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezéseit alapul véve szabályozza a 

hatáskörébe utalt kérdéseket.  

 

3. Házirend 

 

A Házirend a kihirdetés napján, 2018. október 02-án lép hatályba. 

 

A Házirend hatálya: kiterjed az óvoda valamennyi óvodás kisgyermekére és szüleikre, 

továbbá az óvoda valamennyi alkalmazottjára, valamint az óvoda területén tartózkodókra. 

 

A Házirend célja: a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek 

érvényesülésének helyi alkalmazása, az óvoda saját működésének belső szabályozása.  

A Házirend jogforrás, melynek megszegése jogsértés. 

 

A Házirendet: 

- az intézményvezető készíti el, 

- a nevelőtestület fogadja el. 

 

A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülői Közösség véleményezési jogot 

gyakorol. 

 

A Házirend időhatálya: a Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó 

jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület 

erre javaslatot tesz. 

 

mailto:cserszegovi@gmail.com


4. Az óvodai élet rendje 

 

Az óvoda a közoktatási rendszer legelső láncszeme, szakmailag önálló intézmény, a családi 

nevelés kiegészítője a gyermek 3 éves korától az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

eléréséig, legkésőbb 8 éves korig. 

 

Óvodánk nyitva tartása 

 

A nevelési év minden év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart, mert az 

óvoda egész évben megszakítások nélkül nyitva tartó nevelési intézmény. 

A kisgyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell. 

 

Óvodánk 5 napos munkarenddel üzemel. 

Napi nyitva tartásunk ideje: 6.30 – 17.00 óráig. 

Az óvoda nyitását követően, reggel 6.30-7.30-ig, valamint délután 16.00-17.00-ig 

összevontan működnek a csoportok. 

Óvodánk teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. 

 

Reggel 8.00-ig számítunk a gyermekek érkezésére. 

 

Óvodánk a fenntartó jóváhagyásával tart zárva 

 

 Nyáron a szükséges karbantartások, a tisztasági festés és a fertőtlenítő takarítás miatt 

évente egyszer 3 hetet. A nyári zárva tartásról a szülőket minden év február 15-ig 

tájékoztatjuk. Külön megállapodás alapján ez idő alatt a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda 

fogadja azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését a szüleik nem tudják megoldani 

óvodánk nyári zárva tartásának ideje alatt. Az ellátást igénybevevő szülők az ellátással 

kapcsolatban felmerülő térítési díjat a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda részére térítik meg. 

A nyári időszakban alacsony létszám esetén összevont csoporttal működik óvodánk. 

 Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma évi 5 lehet, igénybevételükről a 

szülőket 7 nappal előtte tájékoztatni kell A nevelés nélküli munkanapokat 

nevelőtestületünk szakmai továbbképzésekre, valamint az óvoda működésével 

kapcsolatos tervezési és értékelési feladatokra, dokumentumok készítésére használhatja 

fel. 

 Óvodánk az őszi, a téli és a tavaszi szünetekben nyitva van. 

 Egyéb zárva tartásról a fenntartó dönt. Ilyen lehet a Karácsony és Új év közötti időszak, 

amikor a gazdaságos működés érdekében az óvoda zárva tarthat. A döntésről legkésőbb a 

fenntartó döntését követő 7 munkanapon belül tájékoztatjuk a szülőket, melynek 

tudomásul vételét aláírásukkal hitelesítik. 

 

Személyi feltételek: 

 

Óvodánkban 19 fő alkalmazott dolgozik: 11 főiskolai végzettségű óvodapedagógus, ebből 1 

szakvizsgával rendelkező intézményvezető, 1 szakvizsgával rendelkező intézményvezető 

helyettes, 5 szakképzett dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 1 óvodatitkár és 1 konyhai kisegítő 

munkatárs. 

A gyermekek óvodai neveléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Az 

óvoda épületén kívül többfunkciós udvar áll a rendelkezésünkre. 



Óvodánkban a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat Moosné Glász Dóra 

óvodapedagógus/gyermek- és ifjúságvédelmi felelős látja el. Fogadóórájának időpontja: 

minden nap. 

 

5. Alapvető követelmények 

 

Óvodai dolgozók részére: 

 

 Valamennyi dolgozó részére kötelező a munkaköri leírásának ismerete, a munkaidő 

betartása. 

 A pontos és zavartalan munkakezdés érdekében munkaidejének kezdetekor már 

átöltözve kell elfoglalnia a munkaterületét. 

 Az esetleges késésről és annak indokáról a nap folyamán tájékoztatni kell az 

intézményvezető helyettest. 

 Munkaidő alatt az intézmény épületét elhagyni csak az intézményvezető engedélyével 

lehet. 

 Magánjellegű program (orvos, vásárlás) miatt csak nagyon indokolt esetben lehet az 

intézményvezető helyettestől távolmaradást kérni. 

 A szabadság igénylését 1 héttel előre jelezni kell az intézményvezető helyettesnél. 

 Hiányzás, távollét, megbetegedés esetén lehetőleg előző nap, de legkésőbb a munka 

megkezdése előtt 1-2 órával informálni kell az intézményvezető helyettest, hogy az 

intézkedésre elegendő idő álljon rendelkezésére. 

 Az óvodában történt legkisebb balesetről, orvost igénylő esetről is tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt. 

 Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni nem 

etikus. A gyermekekről, szülőkről megszerzett adatokat, információkat bizalmasan kell 

kezelni. 

 A gyermekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó 

óvodapedagógus és az intézményvezető adhat. A szülőt csakis a saját gyermekével 

kapcsolatos dolgokról lehet tájékoztatni. 

 Az egészségügyi kiskönyv megléte és a vizsgálatok elvégeztetése évente egyszer 

kötelező (ÁNTSZ). 

  

Óvodapedagógusok részére: 

 

 A színvonalas nevelési feladatok ellátása érdekében előírt rendelkezéseket minden 

óvodapedagógusnak be kell tartania a helyi pedagógiai programban, a munkatervben és a 

munkaköri leírásában előírtak szerint. 

 A családdal kialakított kapcsolattartási formákat szintén az előírtak szerint kell végrehajtani. 

 A gyerekeket óvodapedagógusi felügyelet nélkül hagyni, a csoportból kimenni valós indok 

nélkül nem lehet. 

 Óvodáskorú gyermek csak óvodapedagógus felügyeletével tartózkodhat az intézményben 

reggel is, és zárás előtt is. 

 Másik felnőtt személynek a gyermekeket átadni csak indokolt esetben, az intézményvezető 

engedélyével lehet. Dajkára bízott gyermek esetében is a műszakban lévő óvodapedagógus a 

felelős. 

 Ha a gyermekcsoport elhagyja az óvoda területét (séta, kirándulás), az óvodapedagógus 

köteles az intézményvezetőnek jelenteni, hogy hova mennek és mikor térnek vissza az 

óvodába. Ebben az esetben az erre kijelölt füzetbe kell beírni, hogy hova távozott a csoport. 



 Az óvodapedagógusoktól a pedagógus-etika alapján elvárható a helyes viselkedés és 

öltözködés a munkaidőben, a megfelelő magatartás a gyermekekkel, a szülőkkel és a 

munkatársakkal, valamint az intézményvezetővel és a külső szakemberekkel szemben. 

 Telefonhoz csak indokolt esetben, s csak akkor hívható ki a csoportból az óvodapedagógus, ha 

az nem zavarja a gyermekekkel való foglalkozását, a mobiltelefont pedig lehetőleg az 

óvodában mellőzni szükséges. 

 Az óvoda berendezéseiért, tárgyaiért, gépeiért, azok használatáért az óvodapedagógusok 

anyagi felelősséggel tartoznak. 

 A továbbképzésekre jelentkezés sorrendisége (ki, mikor menjen), valamint fontossági 

sorrendje (milyen témában képezzék magukat a munkatársak) az 5 éves továbbképzési 

tervben, illetve az éves beiskolázási tervben van lefektetve. 

 

Dajkák részére: 

 

 Munkáját a munkaköri leírása alapján, gondozási feladatait az óvodapedagógusokkal 

egyeztetve az egységes szabály- és szokásrendszer szerint végzi. 

 Anyagi felelősséggel tartozik az óvoda értékeiért.  

 A gyermekekről nem adhat ki információt. 

 A termekben csak akkor takaríthat, ha a gyermekek már nem tartózkodnak bent. 

 Az óvoda épületéből ételt kivinni tilos, kivéve, ha azt az intézményvezető engedélyezi. 

 A takarításhoz és az étel tálalásához nem használhatja ugyanazt a ruházatot!  

 A mobiltelefont az óvodában mellőzni szükséges. 

 

6. Szülők az óvodában 

 

A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása 

 

Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, 

érvényesíteni akaratukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat 

a durvaságot mellőzve, erőszak nélkül oldják meg. Ezen törekvésünk sikerének érdekében 

kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Mellőzzék a 

gyermekek előtt az indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak 

származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való 

biztatását még abban az esetben is, ha korábban az Önök gyermekét érte sérelem. 

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 és az 

intézményvezetőt és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.   

 

A szülő kötelességei 

 

 A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről. 

 3 éves kortól biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodai nevelésben való 

részvételét, 5 éves kortól tankötelezettségének teljesítését. 

 Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés 

folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet 

szabályainak elsajátítását. 



 Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, és 

részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. 

 Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.  

 Gyermekével jelenjen meg a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatán, továbbá biztosítsa 

gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való 

részvételt, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok erre javaslatot tesznek. Ha az 

e bekezdésben foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a Kormányhivatal 

kötelezi a szülőt kötelességének betartására. 

 

A szülő jogai 

 

 A szülő joga a szabad óvodaválasztás.  

 A szülő joga, hogy megismerje az óvoda Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, Házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. (Beíratáskor az 

óvoda Házirendjét megkapja.) 

 Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi 

tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon (fogadóóra, szülői 

értekezlet). 

 Az intézményvezető és az óvodapedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

foglalkozásokon. 

 A gyermeke neveléséhez igénybe vegye a Pedagógiai Szakszolgálat intézményét. 

 Kezdeményezheti Szülői Közösség, Óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen 

közreműködhet. 

 Az óvodai Szülői Közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. 

 Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A 

gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az 

intézményvezetőtől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a Szülői Közösség 

képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.  

 Az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 A gyermekek adatainak védelmét az óvoda köteles biztosítani. 

Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei az óvodával 

A szülőknek lehetőségük van rá – és mi ezt igényeljük is -, hogy az óvodában folyó nevelési 

munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő 

a közös gondolkodást. 

Az együttműködésre alkalmas fórumok: 

 Szülői és rétegszülői értekezletek, rétegszülői programok, előadások, esetmegbeszélések. 

 Fogadóórák, nyílt napok. 

 Munkadélutánok, játszóházak, közös rendezvények. 

 Az óvodapedagógusokkal történő rövid, esetenkénti megbeszélések, problémafeltáró, 

elemző segítségadás. 

 A gyermekek évi két alkalommal történő értékelésének – fejlődési napló megbeszélése 

(erősségek, gyengeségek, fejlesztendő területek). 

 Partneri elégedettség mérés. 

 Óvodai honlap. 



Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az óvodapedagógusokat a gyermekekkel való foglalatossága 

közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az balesetek kialakulását idézheti elő és 

zavarhatja a nevelés folyamatát! Hosszabb beszélgetésre a fogadóóra alkalmasabb. 

Gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek csoportjában dolgozó 

óvodapedagógusoktól és az intézményvezetőtől kérjenek. 

Az óvoda helyiségei közül a szülő csak az öltözőben tartózkodhat (kivéve szülői értekezlet, 

munkadélután, stb.). 

Kérjük a szülőket, hogy babakocsit ne toljanak be az óvodába. 

Ünnepeink, rendezvényeink a szülők részére nyitottak! Kivétel: farsang. 

Óvodánkban Szülői Közösség működik. 

 

7. Gyermekek az óvodában 

A gyermekek kötelességei 

 

 Az óvodai nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

 Óvni saját és társai testi épségét, egészségét. 

 Elsajátítani és alkalmazni az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá 

haladéktalanul jelezni a felügyeletét ellátó óvodapedagógusnak, 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. 

 Hogy megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt 

játékokat és eszközöket, óvja az óvoda berendezéseit és eszközeit. 

 Hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa. 

 

A gyermekek jogai 

 Az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék. Óvodai napirendjét 

életkorának megfelelően alakítsák ki: megfelelő időkeretet biztosítsanak játékra, 

levegőzésre, mozgásra, pihenésre és étkezésre. 

 Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig óvodapedagógus 

felügyelete alatt álljon. 

 A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében 

nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. 

Idetartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyermeket közvetlen 

vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 

 A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének, adottságának megfelelő 

nevelésben részesüljön, illetve az óvoda, vagy a szülei közbenjárásával – Pedagógiai 

Szakszolgálathoz segítségért forduljon. 

 Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani, 

nemzeti, ill. etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön (több szülő 

együttes kérése alapján). 

 A gyermek nevelése az intézmény Pedagógiai Programja alapján történik, mely szerint 

az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. 

Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételt. 



 A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda 

nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem 

veszélyeztetheti saját, ill. társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. 

Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéséhez való jogát. 

 Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes étkezésben részesülhet. 

 A gyermek az intézmény eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de 

rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. 

 Életkorának és fejlettségének megfelelően a Napirendben és a Házirendben 

megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt játékok, 

eszközök rendben tartásában. 

 

 

8. Gyermek az óvodában  

 

Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát? 

 

A gyermekek beíratása minden évben április hónapban történik, a fenntartó által 

meghatározott időpontban, amit 30 nappal a jelentkezés előtt kell nyilvánosságra hozni. A 

fenntartó az óvodai beíratás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, 

az óvoda felvételi körzetéről, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjéről hirdetményt tesz 

közzé. 

A beíratáskor a szülő megkapja az óvoda Házirendjének egy példányát.  

A beíratás előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére, „bekukucskálót” és 

játszóházat szervezünk a leendő óvodások részére. 

A szülő bármikor kérheti gyermeke óvodai felvételét, átvételét, a gyermekek felvétele 

folyamatos. 

A gyermekek más intézményből való átvétele hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek 

nyomtatványát az érintett vezetők töltik ki és küldik meg egymásnak. 

 

A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata annak igazolására, hogy betöltötte a 3. 

életévét, 

 a gyermek lakcím igazoló kártyája,  

 a gyermek TAJ kártyája,  

 a gyermek oltási könyve annak igazolására, hogy megkapta a kötelező oltásokat, 

 a szülők lakcímkártyája.  

 

Az óvodai felvételről a törvényi előírások értelmében az intézményvezető dönt. Az óvodába 

felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az intézményvezető dönt. 

Azt a gyermeket vesszük fel elsősorban óvodánkba, aki életvitelszerűen Cserszegtomajon 

lakik, vagy a szülő helyben dolgozik.  

Az intézményvezető a gyermek felvételéről és elutasításáról a szülőt 15 munkanapon belül 

írásban értesíti. 

Az óvodába történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után válik 

érvényessé. 

 

 



Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban? 

A gyermek az óvodát a 3. életévének betöltésétől – vagy, ha a felvételtől számított fél éven 

belül betölti azt - az iskolaérettség eléréséig, maximum 8 éves koráig veheti igénybe. 

A gyermek igénybe veheti az óvodát, ha: 

- a felvételhez szükséges kort betöltötte, 

- teljesen egészséges (kivéve a sajátos nevelési igényű, vagy tartós beteg gyermekeket). 

 

Kötelező az óvodai nevelés igénybevétele 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év 

kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. 

A jegyző a szülő kérelmére és az intézményvezető, valamint a védőnő egyetértésével, a 

gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező 

óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete azt indokolja. 

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés 

 ha a gyermeket egy másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

 ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 

kimaradására, 

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

 

A távolmaradás igazolása 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni. 

Amennyiben a hiányzás meghaladja az 5 napot, írásbeli kérelmet kell kitölteni (lásd: 

Melléklet) 

 A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. 

 Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, lehetőség szerint 

gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn 

belül értesíti a gyermek szüleit. 

 Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja az óvodát, orvosnak kell 

igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét 

pontos időszakát is.  

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

 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

o a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem 

viszi el az óvodába, 

o a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

o a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

 

 

 

 



Az igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása 

 

 Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. 

 Ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és 1 nevelési évben 5 

napnál többet mulaszt igazolatlanul, az intézményvezető – a gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§.4. valamint a 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek 

tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. 

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul 

intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel, 

meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzetet, 

továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

 

 

A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje 

 

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

megzavarása nélkül, valamint a nevelőmunka eredményessége érdekében 8.00 óráig célszerű 

beérkezniük a saját csoportjukba. 

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

óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartásával 

teszik: 

 Megkérjük a szülőket, hogy miután reggel bekísérték gyermeküket az óvodába, csak 

felnőttnek (óvodapedagógus, dajka) adják át, illetve óvodai dolgozótól kérjék ki. 

 A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, hogy az óvoda kapuját minden esetben 

zárják be. 

 A szülőkön kívül csak a szülők által megbízott személy viheti el a gyermeket az 

óvodából. A szülő ez irányú kérelmét írásban adja le az óvodapedagógusnak. A 

szülőnek átadott gyermekért a szülő a felelős. Az óvodapedagógus az óvoda egész 

területén csak azokért a gyermekekért felel, akikért a szülő még nem érkezett meg. 

 Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak alapján áll 

módunkban a gyermeket kiadni. Ennek hiányában az óvoda köteles mindkét szülő 

számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni. 

 Amennyiben a család önhibáján kívül nem tud a gyermek hazaviteléről a zárás idejéig 

gondoskodni, az óvodapedagógus köteles a gyermeket a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat segítségével az otthonába juttatni, – a szülőknek, illetékes 

hozzátartozóknak átadni. 

 Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. 

 A különfoglalkozások igénybevételekor a gyermekért a szolgáltatást nyújtó személy a 

felelős. 

 14 éven aluli testvérnek nem adhatjuk ki a kisgyermeket, kivéve, ha azt a szülő írásban 

kéri. 

 A gyermek elvitelekor minden esetben (az udvaron főleg) az óvodapedagógusnak kell 

szólni. 

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

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

akkor is váltócipőben.  



 Az óvoda udvara az óvodába járó gyermekeké, így csak ők használhatják játék 

céljából! 

 

Az óvodás korú gyermekek a teljes nyitva tartás ideje alatt jogosultak az óvodában 

tartózkodni. 

 

 

Tanköteles gyermek az óvodában, a beiskolázás szabályai: 

 

 Minden tanköteles gyermekről 3 példányos Óvodai szakvéleményt állítunk ki, 

melynek egy példányát a szülőnek az iskolai beiratkozáskor magával kell vinnie. 

 A gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a tárgyévben kezdődő 

nevelési év első napjától iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon köteles részt 

venni. Az óvoda által szervezett foglalkozások naponta 8.00-12.00-ig tartó időszakban 

zajlanak. 

 Amelyik gyermek óvoda-, illetve tanköteles és nem jár egy közoktatási intézménybe 

sem, a jegyző szólítja fel a szülőt kötelezettségének teljesítésére. 

 Szülő kérésére utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a 7. 

életévét betölti. Ez a gyermek akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha 

augusztus 31. után született és a Pedagógiai Szakszolgálat vagy a Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság javasolja. 

 A Köznevelési Törvény alapján, a gyermek abban az évben válik tankötelessé, 

amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben. 

 Az iskolaérettséget alapjában az óvoda igazolja, amennyiben kétség merülne fel, 

abban az esetben a Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítjuk a gyermeket. Sajátos 

nevelési igényű gyermekeknek Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által elrendelt 

vizsgálaton kell részt vennie. Ha a szakszolgálat úgy rendelkezik, akár a szülő akarata 

ellenére is, a gyermeknek mindenképpen meg kell kezdenie a tanulmányait valamely 

közoktatási intézményben. 

 Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a 

kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján 

engedélyezheti, hogy a gyermek 6 éves kor előtt megkezdje tankötelezettségének 

teljesítését. 

 Abban az esetben, ha a gyermek még egy évig az óvodában marad, az Óvodai 

szakvéleményt az intézményvezető elküldi a település jegyzőjének. 

 

 

9. A gyermekekre vonatkozó óvó – védő intézkedések 

 

Gyermekeinkkel az egészségük és a 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 menet előtt, stb.) életkoruknak és fejlettségi 

szintjüknek megfelelően ismertetjük, melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban 

dokumentáljuk. Kérjük a szülőket a szabályok betartatására. 

 

 

 

 



A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások 

 

 ebéd utáni fogmosás, saját fogmosó felszereléssel, 

 étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás, 

 saját törülköző, illetve papírtörlő használata, 

 a WC rendeltetésszerű használata, 

 étkezésnél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása, 

 szomjúság csillapítása nem csak az étkezéshez felkínált folyadék fogyasztásával, 

 ebéd utáni ágyon pihenés, alvás, 

 friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel, 

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

esetben, ha erre engedélyt kapott és abból mindenkinek jut, 

 a csoportszobába csak 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, 

 alvásidőben csak az óvodapedagógus által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál, 

 a csoportszobából csak engedéllyel, a szülő vagy a dajka felügyelete mellett léphet egy 

másik helyiségbe, 

 az udvari levegőzés során csak az udvari játszótéren tartózkodhat, 

 az épületből csak a szülővel léphet ki, miután bejelentette az óvodapedagógusnak, s 

csak akkor, ha az óvodapedagógus a bejelentést tudomásul vette, 

 társát, vagy társai játékát nem zavarhatja, 

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

fenyegetést nem alkalmazhat, 

 a balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy a gyermekek ne viseljenek a 

mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabokat, melyekkel balesetveszélyes 

helyzeteket teremthetnek. Ha fülbevalót, szemüveget viselnek a gyermekek, azok 

épségéért, állapotáért nem tudunk felelősséget vállalni. 

 

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

tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani. 

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

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

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

gyermekek kötelesek az őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul végrehajtani, 

képességeikhez mérten a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni. 

 

Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési útvonalon 

hagyják el a gyermekek és a felnőttek az intézmény épületét. 

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

 

 

 

Minden óvodába járó gyermeknek és szüleinek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok 

betartása: 



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

gyermekét az óvodapedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel felel 

annak testi épségéért, abban az esetben is, 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 óvodapedagógusnak, vagy a dajkának adja át. 

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

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

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, 

ami megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük, hogy azonnal jelezze az 

óvodapedagógusoknak és az intézményvezetőnek. 

 Az óvoda területére kutyát még szájkosárral sem lehet behozni! 

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

szíveskedjenek bejelenteni a csoport óvodapedagógusainak, hogy baleset vagy 

betegség esetén azonnal értesíteni tudjuk Önöket. 

 

 

Ha a gyermeket baleset éri, az óvodapedagógusnak kötelessége az alábbi szabályok 

szerint eljárni 

 

 Horzsolásos balesetek, ütésből származó sérülések esetén a gyermeket helyben 

elsősegély-nyújtásban részesíteni, a szülőt tájékoztatni. 

 Nyílt törések, életveszélyes sérülés esetén azonnal mentőt hívni, és a szülőt értesíteni. 

 Életveszélyt nem jelentő, de orvosi baleseti ellátást igénylő sérülések esetén a szülőt 

értesíteni és közös döntést hozni a további intézkedésről. 

 Minden balesetet köteles jelenteni az óvodapedagógus az intézményvezetőnek, részt 

venni a kivizsgálásban és a jegyzőkönyv elkészítésében. 

 Az óvodában a gyermekével együtt tartózkodó szülő a balesetvédelmi előírásokat 

köteles betartani, illetve betartatni gyermeke védelmében. 

 

 

10.  Helyiségek, berendezések használati rendje 

 

Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitva tartási időben az óvodába 

felvett gyermekek használják. 

A csoportszobákban szülők, vendégek és hozzátartozók csoportosan kizárólag az 

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

értekezletek, játszóház, stb.). 

A gyermekek az óvoda helyiségeit és az udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett 

használhatják. 



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

nap bármely szakaszában bekapcsolódhatnak a gyermekek óvodai életébe, tevékenységeibe. 

A gyermekek és a szülők csak váltócipőben tartózkodhatnak a csoportszobában. 

A helyiségek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai 

dolgozók, a szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás. 

 

 

11.  A gyermekek felszerelései és eszközei 

 

 

A gyermekek ruházata az óvodában 

 

Az óvodába járó gyermekek legyenek tiszták, gondozottak. Ruhájuk legyen praktikus, 

kényelmes.  

A gyermek öltöztetése az időjárásnak és a csoportszoba hőmérsékletének megfelelően 

történjen.  

 

Az eredményes nevelőmunka érdekében a következő felszerelések kérjük:  

 benti ruhát, az időjárásnak megfelelő váltóruhát, 

 váltó cipőt, ami legyen kényelmes és tartsa a lábat, 

 szabadidőruhát az udvarra, 

 pizsamát a pihenéshez, 

 tartalék alsóneműt, 

 mozgásos foglalkozáshoz tornazsákban kényelmes ruhát (rövidnadrág, póló, tornacipő, 

váltó zokni), 

 fogkefét jellel ellátva, amit 2-3 havonta kérünk cserélni, 

 a gyermekek pihenéséhez takarót, párnát, lepedőt, melyek tisztítása 2 hetenként otthon 

történik. 

 a ruhaneműket kérjük jellel ellátni. A jellel el nem látott ruhákért felelősséget nem tudunk 

vállalni.  

 ünnepek és rendezvények alkalmával „kedves ruha”  

 a speciális foglalkozásokhoz szükséges eszközöket az érintett szülők az adott 

szakemberrel egyeztessék, 

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

hozhatnak, 

 a szülők a beszoktatás ideje alatt gyermekeik részére cumit, egyéb személyes holmit, 

tárgyat behozhatnak, de megrongálódásuk esetén az óvoda kártérítést nem vállal, 

 az utcai közlekedéshez használt kerékpárokat az óvodában az arra kijelölt helyen lehet 

elhelyezni, de őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, kártérítést sem vállal értük, 

 a testápoláshoz szükséges eszközök tisztántartásáról az óvoda dolgozói, cseréjük 

biztosításáról (fogkefe) pedig az óvodapedagógusok jelzései alapján a szülők gondoskodnak. 

 

 

12.  A gyermekek étkeztetése az óvodában 

 

A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata. Az 

élelmiszerekből az ételmintát a Közétkeztetési Központ rakja el. Nem vonatkozik ez az 

otthonról behozott születésnapi, névnapi kínálásra szánt édességekre, a kirándulások 



alkalmával kiegészítő tízóraira, az egész csoport számára vitaminpótlásra szolgáló plusz 

gyümölcsre, zöldségre. (ÁNTSZ). 

Tej- vagy lisztérzékenységet, cukorbetegséget, esetleg más jellegű problémát kérjük, jelezzék 

az óvodatitkárnál és az intézményvezetőnél már a beiratkozáskor.  

 

Az étkezések időpontjai: 

 Folyamatos reggeli 8.30-9.00-ig. 

 Ebéd 11.30-12.30 óra között. 

 Folyamatos uzsonna 15.00-15.30 között. 

 

Célszerű a korán érkező gyermekeket otthon megreggeliztetni. 

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

élelmiszerekkel. 

 

13.  A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének a rendje 

 

A Szülő gyermeke részére 1 hónappal korábban rendeli meg az étkezést, mely szolgáltatásért 

étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként 

állapítja meg. Az esedékes térítési díjakról a szülőket tájékoztatjuk. 

 

A befizetés rendje 

 

 A térítési díjak befizetésének pontos dátumát az óvodában jól látható helyen, 1 héttel 

korábban függesztjük ki. 

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

 A befizetés készpénzes fizetéssel teljesíthető.  

 

Étkezési igény lejelentés, az esetleges visszafizetés rendje 

 

 A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az 

étkezés lemondását is. Annak lemondása a szülő jelzése alapján történik. 

 A gyermek másnapi hiányzásának ki és bejelentését minden nap 11.00 óráig fogadjuk 

el. 

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

igényt.  

 

 

Étkezési támogatás igénybevételének lehetősége 

 

2015. szeptember 1-től ingyenes az óvodai étkezés az alábbi esetekben: 

 ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

 ha a gyermek tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, vagy olyan családban él, 

amelyben tartósan beteg, vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek, 

 ha olyan családban él, amelyben 3, vagy több gyermeket nevelnek, 

 ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az 1 főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkáltatói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át, 

 ha a gyermeket nevelésbe vették. 



 

 

14.  A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje 

 

Az intézményvezető felelős 

 

 Az óvodában a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a 

megfelelő intézkedések meghozataláért, 

 a gyermeki jogok érvényesülésének féléves és nevelési év végi nevelőtestületi 

értekezleten történő értékeléséért,  

 a szülői közösség azon jogának érvényesüléséért, hogy a gyermeki jogok 

érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos észrevételeiket a nevelőtestületi 

értekezleten előterjesszék, és a fenntartóhoz továbbítsák. 

 

 

15.  Az óvoda egészségvédelmi szabályai 

 

 

A táplálással kapcsolatos egészségvédelem 

 

A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt 

behozni és azt a gyermekeknek feltálalni írásban rögzített orvosi javaslatra az 

intézményvezető engedélyével lehet. 

A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsökkel, esetleg a kereskedelemben 

kapható, bevizsgált aprósütemények, vagy torta felhasználásával ajánlott megszervezni. 

Az óvodába csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével 

behozni nem szükséges.  

A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk. 

 

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

 

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! 

 Beteg, megfázott, gyógyszert szedő, vagy még lábadozó gyermek óvodába vétele a 

gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése 

érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek 

átvételének megtagadása. 

 A gyermekek óvodába lépésekor a szülőnek tájékoztatást kell adnia gyermeke rejtett 

betegsége felől, melyet írásban az anamnézis lapon tüntethet fel. Ennek elmulasztása 

esetén az óvoda nem tud felelősséget vállalni, ha a gyermekkel bármi történik. 

Amennyiben ez később jut az érintett óvodapedagógus tudomására, az óvoda élhet az 

orvosi, pszichológusi kivizsgálás indítványozásával. 

 Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az 

óvodapedagógus megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt. Ezután a szülő 

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

jöhet újból óvodába. 

 Gyógyszert, bármiféle gyógyhatású készítményt az óvodában nem adhatunk a 

gyermekeknek. Krónikus betegség (asztma, allergia) esetén a pipát átvesszük, 

használatáról tájékozódunk a szülőtől. Szülő írásbeli kérésére – a rendszeres 

gyógykezelésre szoruló gyermeknek (cukorbetegség, asztma, allergia, epilepszia) az 



életveszély elhárítására szolgáló gyógyszert beadhatjuk, ha a csoportos 

óvodapedagógusok vállalják ezt, de csak szakorvosi javaslat alapján.  

 A nevelési év alatt betegség esetén a háromnapi hiányzás után orvosi igazolás 

bemutatása szükséges. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időszakát és a naplószámot. Az igazolást legkésőbb a 

gyermek betegségéből való visszatérésekor kell leadni az óvodapedagógusnak. Ennek 

elmaradása esetén az óvodapedagógus megtagadhatja a gyermek fogadását, a többi 

gyermek egészségének védelme érdekében. 

 Amennyiben a gyermek az óvodai foglalkozásokról távol marad, hiányzását igazolni 

kell. A hiányzást igazoltnak kell tekinteni, ha:  

o a szülő előzetesen (személyesen, telefonon, vagy írásban) bejelentette az 

óvodapedagógusnak, hogy gyermekét egyéb okok miatt nem viszi el az 

óvodába, és azt írásban utólag igazolja,  

o a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,  

o a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

 Az óvodapedagógus teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén: a 

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

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

orvosról kell gondoskodni. 

 Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek 

bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az 

ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. 

 

 

Az óvodás gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a védőnő látja el, aki 

időszakonként megvizsgálja a gyermekeket, probléma esetén tájékoztatja a szülőket. 

Az óvodások egészségügyi ellátását biztosító fogászati vizsgálaton félévenként vesznek részt 

a gyermekek. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

 A konyhában és a mosdóhelyiségekben csak az óvoda dolgozói tartózkodhatnak. 

 A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos! 

 Az óvoda épületében és azon kívül 5 méteres távolságban dohányozni, szeszes italt 

fogyasztani tilos! 

 

 

 

16.  A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett 

ellátás 

 

 

Az óvodapedagógusok a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követik: értelmi, 

beszéd-, hallás-, látás-, és mozgásfejlődésükben elért szintet félévente a Fejlődési naplóban 

rögzítik. Ennek eredményét a szülővel megosztják, aki aláírásával igazolja annak tudomásul 

vételét. 

Indokolt esetben az óvodapedagógus a gyermeket a Pedagógiai Szakszolgálathoz irányíthatja. 

A szakmai vélemény alapján a gyermek a javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben 

részesül. 



 

17.  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, 

 rajzpályázatokon, sportversenyeken vagy egyéb rendezvényeken nyert oklevelek 

kifüggesztése a csoportszoba „Büszkék vagyunk rád!” oldalára. 

 

 

Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái 

 

 szóbeli figyelmeztetés, 

 határozott tiltás, 

 óvodapedagógussal való megbeszélés: másik tevékenység felajánlása, 

 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. 

 

 

 

18.  Hit- és vallásoktatás az óvodában 

 

Hit- és vallásoktatás 

 

Óvodánkban a szülők igénye alapján lehetőség nyílik hit- és vallásoktatásra. Jelentkezni 

minden év szeptember első felében lehet. 

Ideje: a hitoktatóval egyeztetett időpontban. 

Helye: Fejlesztőszoba/ tornaszoba/ 

 

 

19.  A Házirend nyilvánossága 

 

A Házirend egy példányát minden szülő megkapja az óvodai beiratkozás alkalmával. 

Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk a házirend legfontosabb 

elemeiről. 



Egy-egy példánya elektronikusan, vagy nyomtatott formában megtalálható a 

gyermekcsoportokban, az intézményvezető irodájában és az óvoda honlapján. 

 

 

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, illetve a 

nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

 

21.  Legitimációs záradék 

 

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde nevelőtestülete a 14/2018. (X. 02.) sz. 

határozatával 2018. október 02. napon a Házirendet elfogadta. 

 

 

Cserszegtomaj, 2018. október 02. 

 

PH. 

……………………….. 

                                            Szalai Klára                                                               

 Intézményvezető 

 

 

 

A Házirend módosításakor a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde Szülői Közössége 

egyetértési jogot gyakorolt, annak tartalmával egyetértenek. 

 

Cserszegtomaj, 2018. október 02. 

 

…………………………… 

Szülői Közösség elnöke 

 

 

 

 

 

 



 

1. sz. Melléklet 

 

Szülői kérelem, a gyermek igazolt hiányzásához 

 

 

Alulírott, szülő, gondviselő, ezúton kérem, hogy  ……………………………………………. 

…………………. nevű gyermekemnek 20….,  ………………….. hó  …………….. napjától, 

az óvodai foglalkozásról való távolmaradásának engedélyezését. 

 

Dátum: ………………………………………. 

……………………………………….. 

aláírás, szülő, gondviselő     

 

Óvoda neve: ……………………………………………………………………………………. 

Címe: ………………………………………………………….. OM azonosító: ……………… 

Intézményvezető neve: 

……………………………………………………………………………... 

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§(2) a) bekezdése alapján 

Sorszám A hiányzó gyermek adatai 

1. Gyermek neve:   

2. Oktatási azonosítója:   

3. Az igazolt hiányzás ideje: ………………-tól …………………-ig 

 

A fenti időszakra a Házirendben meghatározottak szerint engedélyt adok a távolmaradásra, a 

hiányzást igazoltnak tekintem.  

 

Dátum: …………………………………………. 

 

…………………………………………. 

Intézményvezető aláírása 
20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§(2) 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról, és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi 

foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 



2. sz. Melléklet 

 

Mini bölcsőde házirendje 

  

1.    A mini bölcsőde, (továbbiakban: bölcsőde) naponta reggel 7.00-től – 17.00 óráig van 

nyitva, fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy legkésőbb 8.00 óráig érkezzenek 

meg gyermekükkel a bölcsődébe, mivel a reggeli elfogyasztása 8.00 órától van 

betervezve. Aki a megadott időpontig nem ér be a bölcsődébe, kérjük, gyermekét otthon 

reggeliztesse meg. 

2.    A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő, vagy az általa írásban megbízott személy 

viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú ezzel a feladattal nem bízható meg. 

3.    A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön jellel ellátott helye van, a ruhák 

tárolására nyitott polcok állnak rendelkezésre. A bölcsődében „széthagyott”, nem 

megfelelően tárolt személyes tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. 

4.    A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében 

lázas (37,5 C0 és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre 

gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző 

betegségekről a bölcsődét értesíteni kell. Ha a gyermek gyógyszert vagy gyógyhatású 

készítményt kap, arról a szülő írásban köteles tájékoztatni gyermeke 

kisgyermeknevelőjét. 

5.    Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a 

kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a 

pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a 

gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás 

esélyeit. 

6.    Betegség miatt hiányzó gyermeket, gyógyulása után, csak (Egészséges, közösségbe 

mehet) orvosi igazolással tudunk fogadni. A megtörtént kötelező védőoltásokról 

folyamatosan kérjük a tájékoztatást. 

7.    Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi 

állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. 

8.    Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a 

távolmaradást másnap reggel 11.00 óráig közölje a kisgyermeknevelővel, a térítési díj 

elszámolásánál csak a következő naptól tudjuk a gyermek hiányzását figyelembe venni. 

9.    Kérjük, hogy a térítési díjat minden hónapban a meghatározott napon pontosan 

fizessék be. Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsőde szakmai vezetőjét, aki 

felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre. 

10. A bölcsőde területén és a bölcsőde udvarán a dohányzás szigorúan tilos! 

11. A babakocsikat csak az erre kijelölt helyen lehet tárolni. 

12. A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári 

zárást, a szülők igényeihez igazodva, a fenntartó állapítja meg, melyről a szülőket minden 

év február 15-ig tájékoztatjuk. 



Szülők és gyermekek jogai és kötelességei 

A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

fejlődését. Tevékenységét a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembe 

vételével végzi. 

A szülő joga, hogy 

 megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését-gondozását bízza, 

 megismerhesse a gyermekcsoportok életét, 

 megismerje a nevelési-gondozási elveket, 

 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a kisgyermeknevelőtől, 

 a bölcsőde működését illetően mondjon véleményt és tegyen javaslatot, 

 megismerje a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. 

 

A szülő kötelessége, hogy 

 a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel 

együttműködjön, 

 a fizetendő térítési díjat időben rendezze, 

 az intézmény házirendjét betartsa. 

A gyermek joga, hogy 

 segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, 

személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető 

helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, 

 sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége 

kibontakozását segítő különleges ellátásban részesüljön, 

 a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az 

egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön, 

 emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással - fizikai, 

szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással szemben 

védelemben részesüljön, 

 a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban-

nevelésben részesüljön. 

A bölcsődelátogatás, a családlátogatás, a szülővel történő fokozatos beszoktatás és a napi 

találkozások során a szülők megismerik a bölcsődei nevelés elveit és gyakorlatát, a 

kisgyermeknevelő pedig a szülő segítségével megismeri a gyermek egyéni szokásait. Ezek a 

tapasztalatok kölcsönösen segítik az együttnevelés megvalósulását.  

 

 

 

 

 

 



Szülői Közösség működése: 

A bölcsőde 1 Szülői Közösségi tagot választ az első szülői értekezlet alkalmával, aki 

képviseli a bölcsődét az óvodával közösen létrehozott Szülői Közösségben. A Szülői 

Közösség szükség szerint, de évente legalább 3 alkalommal ülésezik. A Szülői Közösség 

az elé terjesztett intézményi panaszokat az Intézményvezetőnek továbbítja.  

A Szülői Közösség ülését az Elnök hívja össze. A panasztevőt kifejezett kérelmére az 

ülésen meg kell hallgatni. A panasztevőt az Elnök értesíti az ülés időpontjáról azzal, hogy 

távolmaradása az ülés megtartását és a panasz kivizsgálását nem akadályozza. Az ülésről 

jegyzőkönyvet kell vezetni. A Szülői Közösség Elnöke a panasz Intézményvezetőnél 

történt benyújtásától számított 15 napon belül értesíti a panasztevőt a panasz 

kivizsgálásának eredményéről. 

A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához, vagy a 

gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az Intézményvezető, vagy a Szülői Közösség 15 

napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel 

nem ért egyet. 

  

A házirend betartását köszönjük. 

  

 Cserszegtomaj, 2018. május 31. 

  

                                                                                                 ………………………….. 

                                                                                                          Szalai Klára 

                                                                                                          Intézményvezető 

  

 

 

 Szülői Közösség Elnöke jóváhagyásával 

                                                                                                                                                       

                                                                                                     

………………………………      

                                                                                                    Szülői Közösség Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


