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AZ INÁNCSI  ÓVODA 

HÁZIRENDJE 

 

(A Házirend a következő jogszabályok alapján készült: 2011. évi CXC törvény a 

nemzeti köznevelésről, valamint a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) 

 

 

Érvényességi köre: Az óvoda, tagóvoda valamennyi alkalmazottjára, gyermekére, az 

óvodával kapcsolatban álló szülőre, gondviselőre, valamint az óvodával jogviszonyban 

nem állókra vonatkozik. 

 

I. 

JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 

 

 

1. A gyermek jogai 

1.1. A gyermeknek joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézményben, 

biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, 

pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

1.2. A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és 

védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek 

nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó 

büntetésnek vagy bánásmódnak. 

1.3. A gyermeknek joga, hogy 

- képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön 

- nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön 

- személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához 

való jogát, cselekvési szabadságát, családi és magánélethez való jogát az óvoda 

tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e 

jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti saját és társai, a 

nevelési –oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét 

- állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesüljön. 

1.4. A gyermek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől 

függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. 

 

2. A szülő joga és kötelessége 

2.1. A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. 

2.2. A szülő joga, hogy az önkormányzati nevelési-oktatási intézményben a hit-, és 

vallásoktatást lehetővé tegyék. 

2.3. A szülő joga, hogy 

- megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét. 

- gyermeke fejlődéséről érdemi tájékoztatást, tanácsokat, segítséget kapjon. 

- kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, annak munkájában, mint választó, 

és mint választható részt vehessen.  

- az intézményvezető és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen az óvodai 

foglalkozásokon.  

2.4.  A szülő kötelessége, hogy 
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- gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges, feltételekről 

- biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá 

tankötelezettségének, vagy fejlesztő felkészítésben való részvételi 

kötelezettségének teljesítését 

- gyermekével megjelenjen szükség estén a nevelési tanácsadáson, továbbá 

biztosítsa gyermekének fejlesztő foglalkozásokon való részvételét 

- figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, megadjon ehhez minden tőle elvátható 

segítséget 

- rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, 

részükre a szükséges tájékoztatást megadja 

- elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, 

a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását 

- tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi 

méltóságát és jogait. 

 

3. A pedagógus joga és kötelességei 

3.1. A pedagógus joga, hogy 

- személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi 

méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői tevékenységét 

értékeljék és elismerjék 

- a pedagógiai program alapján nevelési módszereit megválassza 

- irányítsa és értékelje a gyermekek tevékenységét 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói 

információkhoz 

3.2. A pedagógus kötelessége, hogy 

- nevelőmunkája során gondoskodjon a gyermekek személyiségének 

fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg 

minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, 

adottságait, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét. 

- a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, 

szükség szerint együttműködjön a segítő szakemberekkel, bármilyen oknál 

fogva hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatását elősegítse. 

- a szülőket gyermekük nevelésével, fejlődésével kapcsolatosan tájékoztassa, 

a szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek 

- előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, és törekedjék azok betartására 

- a gyermekek, szülők, munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ 

adjon 

 

II. 

A GYERMEKEK ÓVODAI ÉLETÉT BEFOLYÁSOLÓ SZABÁLYOZÁSOK 

1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje 

- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

- Az óvodai beiratkozásra tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor, 

ennek közzétételéről az óvoda fenntartója gondoskodik.  
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- Az óvodába a gyermek 2,5 életévének betöltése után vehető fel. A szülő 

gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan érkező 

gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. 

- A gyermek felvételéről, átvételéről az óvoda vezetője dönt. Erről írásban 

értesíti a gyermek törvényes képviselőjét. 

- Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető 

dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. 

 

2. Felmentés 

- A 3 illetve 4 éves gyermeket – kérelemre -, ha családi körülményei, sajátos 

helyzete indokolja – az óvoda vezetője és a védőnő véleményét figyelembe 

véve a jegyző mentheti fel a kötelező óvodába járás alól. 

 

3. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha 

- a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján 

- a szülő bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon 

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

- a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak az évnek az utolsó napján, 

amelyben a nyolcadik életévét betölti 

 

4. A nevelési év rendje 

A nevelési év folyamán 5 nevelés nélküli munkanap felhasználásáról az éves 

munkatervben rendelkezik az óvodavezető illetve a nevelőtestület. 

A nevelés nélküli munkanapokról a szülőket az év eleji szülői értekezleten, illetve az 

egyes napok előtt minimum 7 nappal tájékoztatjuk. Az óvodai nevelés nélküli 

munkanapon – a szülő igénye esetén – az óvoda ellátja a gyermek felügyeletét.  

A nyári karbantartási, felújítási munkák ideje alatt az óvoda zárva tart. Ennek 

időpontjáról a fenntartó és az óvodavezető egyeztetése után a szülők legkésőbb február 

15-ig tájékoztatást kapnak. Az esetleges változtatásokat az óvoda hirdetményben teszi 

közzé. 

 

 

5. A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések 

5.1 Az óvoda hétfőtől – péntekig nyitva tartó intézmény. Naponta 7.00-tól 16.30-ig , 

Csobádon és Hernádszentandráson 7:30 – 16:00 között látja el az óvodai 

neveléssel kapcsolatos feladatait. 

5.2 A napirend kialakításánál azt vettük figyelembe, hogy a gyermek 

személyiségfejlesztése, képességfejlesztése a legjobban megvalósuljon. Nevelési 

feladataink megvalósítása érdekében fontos, hogy a szülők gyermekeiket 

legkésőbb 8.30-ig hozzák el az óvodába, és 15.30 után vigyék haza. 

5.3 Reggel a dajka segít a gyermekek átöltöztetésében.  

5.4 A gyermekek óvodai gondozásához az ÓSZSZ által felajánlott, gondozási 

feladatok ellátását segítő felszerelést az óvodapedagógus elfogadhatja, azok 

megfelelő tárolásáról a dajka gondoskodik, szükség szerint a gyermekek 

rendelkezésére bocsátja.  
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5.5 A gyermek ruházata az óvodában legyen kényelmes, praktikus, kiválasztásánál 

domináljon a kényelem, illetve az, hogy a nap folyamán a gyermek sokféle 

tevékenységet végez (festés, udvari játék, mindennapi mozgás, étkezés stb.), a 

ruházat legyen erre alkalmas. 

5.6 A tornafelszereléshez elengedhetetlen a zárt, gumitalpú cipő, mert csak ebben tud 

a gyermek biztonságosan mozogni.  

5.7 A gyermeket csak az „Adatlap” nyomtatványon megjelölt személy viheti haza, a 

gyermek a szülő kérelmére sem mehet haza egyedül. Az óvoda dolgozói addig 

vállalnak felelősséget a gyermekért, amíg a szülő/gondviselő, hazavitelért felelős 

személy az óvodába megérkezik. Ezután elsősorban a szülő/gondviselő, 

hazavitelért felelős személy felel a gyermek testi épségéért, valamint azért, hogy 

az óvoda eszközeit megfelelően használja a gyermek.  

5.8 Beteg gyermek az óvodában nem maradhat. Ha a pedagógus megítélése szerint a 

gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítésről, és a lehető 

legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szülőjét, gondviselőjét. Ezután a 

gyermek csak orvosi igazolással kerülhet be újra a közösségbe, amely tartalmazza 

a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időpontját.   

5.9 Az óvoda dolgozóinak tilos az otthonról hozott gyógyszert beadnia a gyereknek. 

Magas láz esetén elsősorban hűtéssel kell csillapítani a lázat.  

5.10 Óvodába érkezéskor lázas, láthatólag beteg gyermek átvételét az óvónő 

megtagadhatja.  

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

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

- a szülő előzetesen írásban bejelentette, hogy gyermekét nem viszi óvodába, 

- a gyermek beteg volt, és ezt igazolja 

- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott 

kötelességének eleget tenni. 

5.12 A szülők, hozzátartozók, valamint az intézménnyel jogviszonyban nem állók 

óvodába nem illő viselkedéssel, hangoskodással nem zavarhatják meg az 

alkalmazottak munkáját, a gyermekek tevékenységét.  

5.13 Az óvoda területén és épületeiben tilos a dohányzás. 

5.14 A szülő felvilágosítást kérhet gyermeke pedagógusától, azonban a pedagógus 

csak akkor állhat a szülő rendelkezésére, ha ezzel nem befolyásolja a napirendet, 

nem zavarja a gyermekek tevékenységét, illetve nem veszi el a figyelmet a 

gyermekektől. 

     5.11 Az étkezési ellátást igénybe vevők – amennyiben nem vonatkozik rájuk az 

ingyenes óvodai étkezés -  az étkeztetésért térítési díjat kötelesek fizetni  

A térítési díj összegét a képviselő testület évente rendeletben állapítja meg. A 

gyermekétkeztetést a szülő (gondviselő) által adott nyilatkozatban megjelölt 

jogalap szerint biztosítjuk. A nyilatkozatot minden nevelési év szeptember 15-ig, 

továbbá év közben a beiratkozást követő 15 napon belül kell benyújtani.  

     A térítési díj befizetésének határideje minden hónap 15. napja. 

Amennyiben valakinek egy hónapot meghaladó hátraléka van, a szülő írásban 

felszólítást kap, amennyiben ezután sem kerül sor az étkezési díj kiegyenlítésére, 

írásban jelezzük a jegyzőnek, és a gyermekjóléti szakembernek.  

Az étkezők létszámát a konyha élelmezésvezetőjének írásban juttatjuk el az előző 

nap 12 óráig.  

Abban az esetben, ha a szülő előző nap 9.00-ig nem jelenti be gyermeke 

távolmaradását, köteles a térítési díjat megfizetni. 

5.12 Ingyenes óvodai étkezésre jogosultság: 
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A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív 

kedvezményként kell biztosítani (ingyenes étkezés) (Gyvt. 151. § (5) bekezdés)a) a 

bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha 

-  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

-  tartósan  beteg  vagy  fogyatékos,  vagy  olyan  családban  él,  amelyben  tartósan  

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

-  olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

-  olyan  családban  él,  amelyben  a  szülő  nyilatkozata  alapján  az  egy  főre  jutó  

havi jövedelem  összege  nem  haladja  meg  a  kötelező  legkisebb  munkabér  

személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 130%-át,  

-  nevelésbe vették.  

5.13.Az óvodai étkezés napi háromszori étkezéssel biztosítja a gyermekek napi 

tápanyagszükségletének 60 %-át. Ezért nem engedélyezett édességet, innivalót az 

óvodába hozni, kivételt képeznek a névnapok, születésnapok, illetve a gyermek 

esetleges betegségéből adódó sajátos szükségletek.  

5.14.Az óvodába hozott játékszerek, ékszerek, tárgyak épségéért, azok elvesztéséért 

felelősséget nem vállalunk. Az ún. „anyapótló” játékok megengedettek, kivéve, 

ha pihenés közben nem veszélyeztetik a gyermek testi épségét. 

5.15.Az óvodában mobiltelefon – akár működőképes, akár nem – a gyermeknél nem 

lehet.  

5.16.Ha fentebb előírt előírásokat megszegik, az óvoda nem felel a bekövetkezett 

kárért.  

 

6. A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje 

6.13.A csoportba való bekerüléstől a gyermek óvodapedagógusai nyomon követik a 

gyermek fejlődését.  

Anamnézist vesznek fel, valamint a szempontok alapján megfigyelést végeznek. 4 

éves korban, valamint az iskolakezdést megelőző nevelési év októberében DIFER-

mérés történik. Minden gyermekről Fejlődési naplót vezetnek, amelybe bekerülnek 

a megfigyelési és mérési eredmények, tapasztalatok, valamint a gyermek egyéni 

fejlődési terve. Minden gyermek egyéni fejlettségi szintjének megfelelő 

fejlesztésben részesül. 

6.14.Az iskolai beiratkozáshoz szakvéleményt készít az óvoda, amelyet két 

példányban aláír, és egy példányba átvesz a szülő.  

6.15.A tanköteles korú gyermek fejlettségével kapcsolatban az óvoda dönt arról, hogy 

a gyermek elérte-e az iskolakezdéshez szükséges fejlettséget; a hatodik életévét 

augusztus 31-ig betöltő gyermek további óvodai nevelésben való részvételéről; 

szakértői bizottsági vizsgálat kezdeményezéséről. Erről írásban igazolást ad az 

„Óvodai szakvélemény” nevű nyomtatványon. 

 

7. Az óvodában reklámtevékenység csak az óvodavezető engedélyével folytatható, a 

tevékenység kizárólag az óvodai élettel összefüggő, jótékonysági, valamint a község 

intézményeiben tartott rendezvényekkel kapcsolatos lehet. 

 

8. Az óvodában és területén politikai indíttatású és politikai tartalmú tevékenység nem 

folytatható, politikai tartalmú rendezvény nem tartható. 
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III. 

A HÁZIREND MEGHOZATALÁRA, MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

HELYI ELJÁRÁSOK 

 

A Házirendet az óvoda vezetője készíti el, majd terjeszti a döntéshozó nevelőtestület 

és a szülői munkaközösség elé, akik véleményezési jogot gyakorolnak. Az 

óvodavezető biztosítja a dokumentum nyilvánosságra hozatalát, sokszorosítását. 

A Házirend egy példánya az óvodavezetői irodában, egy-egy példánya pedig az 

óvodai csoportok előtt megtalálható. Továbbá a Házirend megtalálható a KIR 

tájékoztató rendszerében, és a fenntartó honlapján. A Házirend módosítását 

kezdeményezheti a nevelőtestület, a fenntartó és a szülői szervezet. 

 

 

Ináncs, 2016.                                                                                                 Rácz Zita 

                                                                                                                   óvodavezető 
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LEGITIMÁCIÓ 

 

A Házirendet az óvodavezető előterjesztése után a nevelőtestület elfogadta. 

 

 

Dátum: ……………………………….. 

 

 

                                                                            ……………………………………… 

                                                                                     Ináncsi Óvoda képviseletében 

 

                                                                            ……………………………………… 

                                                                                   Csobádi Tagóvoda képviseletében 

 

                                                                             ……………………………………… 

                                                                   Hernádszentandrási Óvoda   képviseletében                    

 

 

 

 

A Házirend elfogadása során az Óvodai Szülői Szervezet véleményezési jogot 

gyakorolt. 

 

Dátum: ……………………………… 

 

                                                                                   ………………………………… 

                                                                                              

                                                                                               ÓSZSZ –elnök 

 

 

 

 

A Házirendet az óvodavezető jóváhagyta. 

 

Dátum: ………………………………… 

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

                                                                                                    Rácz Zita 

                                                                                                 óvodavezető 

 

A Házirend hatályos 2016. szeptember 1-től. 


