
Győrsági Kincseskert Óvoda  

9084 Győrság, Öreg utca. 22. 

Telefon: + 36 30 9075800 

kincseskertsag@gmail.com 

1 
 

 

 

Győrsági Kincseskert Óvoda 

 
HÁZIREND 

   
  

  

  

  

Az intézménnyel kapcsolatos legfontosabb adatok 

  

Az óvoda OM azonosítója: 201991                       

Az óvoda neve: Győrsági Kincseskert Óvoda és Konyha 

  

Az óvoda székhelye:                                    Győrság, Öreg utca 22. 

Az óvoda fenntartójának neve:                  Győrság Önkormányzata 

  

Telefon: 30 9075800                                                   

                                                   

E-mail: kincseskertsag@gmail.com 

  

                 

                                                 

Az óvoda vezetőjének neve:                                  Szabó Rita  

Vezető helyettes neve:                                            Franciáné Németh Éva 

  

  

  

Bevezető rendelkezések 

A házirend célja 

 

A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt, biztonságos körülmények között, 

életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek megfelelő életrend szerint 

nevelkedhessenek. A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes 

működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi 

életének megszervezését. 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 

az intézmény Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata, a Pedagógiai Program 

figyelembevételével, a nevelőtestület döntése alapján és a Szülői Szervezet véleményének 

figyelembevételével készült. 

A házirend hatálya az intézmény egész területére érvényes (udvar, épület), továbbá kiterjed 

az intézmény szervezésében, a nevelési program megvalósításához kapcsolódó, óvoda 

épületén kívüli rendezvényekre, programokra, közlekedésre (séták, kirándulások stb.) 

A házirend személyi hatálya érvényes az óvodás gyermekre, a gyermekek törvényes 

képviselőire és az itt dolgozó közalkalmazottakra. 

mailto:kincseskertsag@


Győrsági Kincseskert Óvoda  

9084 Győrság, Öreg utca. 22. 

Telefon: + 36 30 9075800 

kincseskertsag@gmail.com 

2 
 

A Házirend elfogadása 

  

A Házirend a Nevelőtestület döntési jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirendet 

elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők számára ki kell hirdetni, hozzáférhetővé kell 

tenni. 

   

 A Házirend tartalma 

  

Az intézmény házirendje tartalmazza a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek 

gyakorlásának módját, valamint az óvoda munkarendjével, pedagógiai munkájával 

kapcsolatos rendelkezéseket. Továbbá tartalmazza a gyermekek napirendjét, a foglalkozások 

rendjét, az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei használatának, valamint az 

étkezési-térítési díj fizetés rendjét. 

  

A Házirend érvényessége: 

  

Jogszabályi háttér 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5.§ - a tartalmi eljárásai alapján, készítendő el az 

intézmény házirendje. 

  

A házirend felülvizsgálata legalább kétévente szükséges, még akkor is, ha erre nincs 

központi, illetve felsőbb rendelkezés. Az intézmény vezetőségének át kell tekintenie az éppen 

érvényes szabályzatot abból a szempontból, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályi 

előírásoknak, eleget tesz-e az intézmény által kitűzött szabályozási célnak. 

  

Az óvoda működése 

  

  

A nevelési év ideje:      szeptember 1.- augusztus 31-ig. 

Szorgalmi időszak: a kötetlen és kötött 

tevékenységek ideje:                                

szeptember 1.- június második hét végéig az 

éves aktuális naptár szerint. 

  

Nyári élet rendje: 

Június harmadik hetétől kezdődően az éves 

aktuális naptár szerint augusztus 31-ig. 

Óvodánk ekkor –az igények szerint- kevesebb 

csoporttal működik 

  

Nyári festési, nagytakarítás miatti      

                  zárás: 
Július hónap 

Téli szünet miatti zárás: 

A két ünnep közötti téli szünet, és január első 

napjai, az aktuális naptári napok szerint, az 

iskolai szünethez alkalmazkodva. 

Nevelés nélküli napok: 

  

Az óvoda nevelési évenként 5 alkalommal 

nevelés nélküli munkanapot tarthat. 

Óvodánk napi nyitva tartása 

       Hétfőtől- péntekig 

Napi nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 630 – 

1630 óráig 
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Az óvoda teljes nyitvatartási idejében 

óvodapedagógus foglalkozik a 

gyermekekkel. 

Ügyelet: minden reggel 630–700-ig délután 

1600– 1630-ig összevontan. 

Gyermekek érkezése: 

                 távozása: 

6.30-órától 900- ig érkezés 

1400-1600-ig távozás 

 

A gyermekek jogai (Köznevelési Törvény 45.§ (3) 

  

A gyermek joga: 

• A nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben 

neveljék, életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

• 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, megalázó bánásmódnak. 

• Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, 

tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében. 

• A gyermek számára a tájékoztatás, ismeretek nyújtása életkorának megfelelően, 

többoldalúan történjen. 

• Személyiségi jogait, különösen személyiségének szabad kibontakozásához való jogát, 

családi élethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa. 

• Személyes adottságának, állapotának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesüljön, életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez 

fordulhasson segítségért a gyermek nevelője, vagy törvényes képviselője. 

• A gyermek joga, hogy a nevelési intézményben, családja anyagi helyzetétől függően 

ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. 

• Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését nemzeti önazonosságát tiszteletben 

tartsák. 

 

 

Óvodai jogviszony 

 

Az óvodás jogviszonya a beíratással kezdődik. 

22/2013.(III. 22.) EMMI rendelet 

  

R. 20.§ (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április hónapjában kerül sor. 

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

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

vegyen részt. 

     (2014. IX. 01-től lépett érvénybe) 

• A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 

összefüggő eljárásról legalább 30 nappal előtte helyben szokásos módon tájékoztatja a 

fenntartásában működő óvodát. 

• A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével történik. 

• A beíratáshoz szükséges: gyermek magyar nyelvű anyakönyvi kivonata, TAJ kártya, 

szülő személyi igazolványa, a szülő és gyermek lakcímkártyája, magyarországi 

tartózkodási okmányok másolata. 
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• A felvételről vagy az esetleges elutasításról határozat után írásban értesítjük a 

szülőket. 

• A gyermekek csoportba osztásáról az óvodapedagógusok véleménye, szülők jelzése 

alapján az óvodavezető dönt. 

• Amennyiben a gyerek (indokolatlan hiányzás, sorozatos késés miatt) rendszeresen 

távol marad, az óvodavezetőnek írásban jeleznie kell a törvénysértés tényét a lakóhely 

szerinti jegyző felé. 

• az óvodavezető indokolt esetben felmentheti a gyermeket az óvodába járás alól a 

gyermek ötödik életévének betöltéséig: a jegyző, a szülő kérelmére, valamint a védőnő 

egyetértésével, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 

sajátos helyzete indokolja 

• az óvoda a harmadik életév betöltésétől az iskolába járáshoz szükséges fejlettség 

eléréséig (iskolaérettség), legfeljebb hét éves korig nevelő intézmény. 

  

Az óvodai jogviszony megszűnése 

• az óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel megszűnik 

• az iskolai tanulmányok megkezdésekor 

  

  

A gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével 

hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról: 

 

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 

2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni. 

Az eljárás a szülő kérelmére indul, hiszen a szülő az, aki bármilyen indokból úgy véli, hogy 

gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt, nem célszerű. A kérelemben 

bármilyen releváns indok leírható, így a szülő leírhatja, miért, milyen okból kérelmezi a 

felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá. Az eljárásban ezen 

körülmények vizsgálatára kerül sor. A szülő a kérelméhez bármilyen, általa fontosnak tartott 

iratot, dokumentumot mellékelhet, kikérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő 

nyomtatványt is, és azt is csatolhatja, ilyen módon a kérelemmel foglalkozó szakemberek 

közvetve az óvoda véleményét is figyelembe vehetik. A fejlődést nyomon követő 

nyomtatvány 

csatolása ugyanakkor nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet 

fel, melyeket ez az óvodai dokumentum tartalmaz. 

Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Amennyiben az Oktatási Hivatal 

hatósági eljárása keretében úgy ítéli meg, hogy különleges szakértelemre van szükség a 

megalapozott döntés meghozatalához, szakértőt vesz igénybe. A kirendelt szakértő csak az 

eddig is e kérdéssel is foglalkozó szakértői bizottság lehet, ahol hozzáértő szakemberek 

foglalnak állást a gyermekkel kapcsolatosan. A szakértői bizottság szakértői véleményét a 

már 

bevett, eddig is alkalmazott komplex pedagógiai-gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség 

szerint orvosi vizsgálata alapján alakítja ki, az Oktatási Hivatal ez alapján dönt a kérdésben. 

A tankötelezettség megkezdésével (a továbbiakban: iskolakezdés) kapcsolatos eljárásra 

az alábbi jogszabályok 2020. január 1-jétől kezdődően hatályos rendelkezései irányadók: 

 Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 Okt. Hiv. rendelet - az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 

 Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 
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(VIII. 28.) Korm. rendelet 

 EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 Ped. rendelet - a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. 

(II. 26.) EMMI rendelet 

I. Iskolakezdés halasztása 

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 

31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a 

szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

Nincs azonban szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze ezt az Oktatási 

Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői  

bizottság 2020. január 15-e előtt kiállított véleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek 

további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt. Ebben az esetben 

a gyermek automatikusan további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Ebben 

az esetben a teendő a következő: a szülőnek a szakértői bizottsági véleményt a gyermek 

óvodájában be kell mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs 

rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti ezt a tényt. 

Amennyiben ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a szülőnek 

javasolt az Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtani. 

Az Oktatási Hivatal a kérelmeket csak 2020. január 1-jét követően fogadja be, és a kérelem 

postára adására csak 2020. január 15-ig van lehetőség. 

A kérelem vonatkozásában az alábbi szabályok irányadók: 

 A szülő vagy gyám a kérelmét kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, 

legkorábban 2020. január 1-jétől. Az Oktatási Hivatalnak a 2020. január 1-e előtt 

érkezett kérelmeket nem áll módjában elbírálni. 

 A kérelem benyújtására legkésőbb 2020. január 15. napjáig van lehetősége a szülőnek 

vagy a gyámnak. Azt a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként 

2020. január 15. szerepel, az Oktatási Hivatal még elbírálja, ám az azt követően postára 

adott kérelmeket nem fogadja be, az eljárás szerint „visszautasítja”. 

 A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett 

informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, majd ezt követően kinyomtatott 

vonalkódos adatlapon, papíralapon nyújthatja be. 

 A kérelmeket postai úton várjuk az alábbi címre: 

Oktatási Hivatal 

Budapest 

1982 

Ki nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz kérelmet annak érdekében, hogy a gyermek 

tankötelezettségét egy évvel később kezdhesse meg? 

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (az iskolakezdés elhalasztása, vagyis egy 

évvel további óvodában maradás) ügyében kezdeményezett eljárás kérelemre indul. A 

kérelmet kizárólag a szülő vagy a gyám nyújthatja be. A beadványnak tartalmaznia kell a 

kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői 

felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő 

kifejezett hozzájárulásával jár el. 

A kérelem kötelező tartalmi elemei 

Az eljárás során az Oktatási Hivatal a jogszabályi feltételek teljesülését fogja vizsgálni. 

A kérelemben nevesített gyermek azonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele, 

ezért kérjük, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) későbbiekben elérhető 
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kéreleműrlapot használja.  

A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges: 

 a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai 

cím, e-mail cím, telefonszám) 

 a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító száma, 

amelyet az óvodától tud a szülő vagy gyám megkérdezni, a lakcím 

 a gyermek óvodája adatai, mellyel jogviszonyban áll: OM azonosító száma, neve, címe 

– ezeket az adatok szintén az óvodától tudja a szülő vagy gyám megkérdezni 

 a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja és a fejlődése, iskolai 

életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodában 

maradás 

 a kérelmező szülő nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, 

mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet 

esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el. 

Kérjük, hogy a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumot (szakorvosi vélemény, 

pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő 

nyomtatvány stb.) csatolja kérelméhez. 

II. Korábbi iskolakezdés 

Arra is van lehetőség – ahogy az elmúlt évek több száz esetében –, hogy a gyermek a szülő 

vagy gyám kérelmére hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését, ha az 

iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri. Ebben az esetben is az Oktatási 

Hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, melyhez az Oktatási Hivatal honlapján december 

végén elérhető formanyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni. A fenti rendelkezések 

erre az esetre is értelemszerűen irányadók. 

Mind az I., mind a II. esetben meghatározott kérelmeket az Oktatási Hivatal az Ákr. 

vonatkozó szabályai alapján bírálja el. 

Amennyiben a kérelemben foglaltak és a csatolt dokumentumok alapján minden szükséges 

adat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt. 

Amennyiben nyolc napon belül nem hozható döntés a kérelem tárgyában – vagy azért, mert 

hiányos a kérelem, vagy mert további adatok beszerzése szükséges a döntés 

megalapozásához, vagy mert szakértői bizottság kirendelése indokolt – az Oktatási Hivatal 

teljes eljárásban, hatvan napon belül dönt a kérelemről. 

Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, melynek során az 

illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni. 

 

Gyermekek óvodai életével kapcsolatos rendelkezések 

  

A gyermekek ápoltsága, ruházata az óvodában 

  

• Ruházatukat jellemezze tisztaság kényelem és praktikusság. Főleg kisebbeknek 

biztosítson a szülő tartalék ruhát, fehérneműt. Legyen az óvodásnak tornafelszerelése, 

váltócipője. 

• A váltócipő papucs nem lehet. Tornához zárt, gumi- talpú cipőt kérünk. 

  

A gyermekek étkeztetése az óvodában 

  

• A gyermek az óvodában napi háromszori étkezésben részesül. 

• reggeli étkezés, 

• ebéd, 
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• uzsonna. 

• A reggeli étkezés a 8 óra és 930 között, folyamatosan történik.  Az ebéd 12 órakor, az 

uzsonnázás a pihenés, alvás után történik 15.00 órától. A gyermekek napi 

táplálkozásának megszervezése az intézmény feladata, mely élelmiszerekből 

ételmintát köteles 48 órán át a hűtőben megőrizni. 

  

Az ételminta elrakása vonatkozik az otthonról behozott születésnapi, egyéb ünnepekkor 

kínálásra szánt édességre is (ÁNTSZ). 

  

  

Az étkezési térítési díjak befizetése, visszafizetése 

  

Ha a gyermek megbetegedett, vagy a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába 

vinni, hétfőn reggel 8 óráig, egyébként egy munkanappal megelőzően, délután 1400 óráig 

tájékoztatnia kell az óvodapedagógust vagy az élelmezésvezetőt. Ennek hiányában az 

étkezését fizetnie kell, vagy az első napon az ételt hazaviheti. 

• Az étkezési térítési díjakat a konyha által meghatározott befizetési napokon,minden 

hónap 15.-től várjuk. A befizetésre számla kiállításától kezdődően 10 nap áll 

rendelkezésre. Vagy utalással a számlám jelzett számlaszámra, vagy zárt borítékban a 

helyszínen, kézpénzben.  

• Óvodánkban utólagos elszámolás van, az előző havi díjat kell fizetni.  

• Automatikus lemondás nincs, csak a szülők által konkrétan megjelölt időpontra 

jelentjük ki a gyerekeket az étkezésből. 

• Le nem mondott hiányzás esetén a szülő térítési díj visszatérítésére nem tarthat igényt! 

• A térítési díj csökkentése a nevelési év elején kérhető. 

• Szociális helyzettől függően lehetőség van térítési kedvezmény megállapításához, 

melynek igénylésére az óvodavezetőtől kért és kapott nyomtatvány szolgál. 

• A gyermekvédelmi támogatásra jogosultak – az önkormányzati határozat bemutatását 

követően - ingyenes étkezésben részesülnek. 

  

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

  

Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! 

 

Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek 

bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének 

megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyerek 

átvételének megtagadása. 

• Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! 

Kivéve az allergia, illetve a magas láz csillapítására szolgáló készítmények. 

• Amennyiben a gyereknél napközben betegségre utaló tünetek jelentkeznek, az óvónő 

köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen esetben a gyereket a lehető legrövidebb idő 

alatt el kell vinni az óvodából. Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a 

gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból az intézménybe. 

• Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek 

bejelenteni. 

• Fertőző betegség (Covid-19, rubeóla, bárányhimlő, skarlát, tetű...) esetén a szülőnek 

bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, 

és fertőtlenítő takarítást végez. Élősködők által okozott fertőzés esetén: hajtetű, a szülő 
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kötelessége kezelni a gyermek haját. Amíg a hajszálon serke (pete) található, a 

gyermek nem látogathatja az óvodát. Csak kiadott orvosi igazolással jöhet a gyermek 

óvodába! 

• A balesetet szenvedő gyermek orvosi ellátásáról az óvodapedagógus gondoskodik, a 

baleset súlyosságától függően, orvosról gondoskodni kell (mentő, orvos kihívása, a 

szülőt köteles értesíteni). A szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül 

gyermekét haza kell vinni. 

• A gyermek az óvodába balesetveszélyes tárgyat nem hozhat be. 

• A konyhában idegen személy nem tartózkodhat, 

• A csoportszobába szülő egészségügyi okok miatt csak váltócipőben mehet be. 

• Az intézmény egész területén, beleértve az óvoda udvarát is, tilos a dohányzás és az 

alkoholfogyasztás 

  

Egyéb szabályozások 

  

A gyerekek érkezésének és távozásának rendje 

  

• Kérjük, hogy a gyermekek legkésőbb 9-ig érkezzenek be a csoportokba! A későn 

érkezőket nem áll módunkban megreggeliztetni.  

• Az óvodában reggel 8 órától történik a tízóraiztatás. 

• A szülő köteles gyermekét bekísérni az óvodába és személyesen átadni az 

óvodapedagógusnak! Az óvodát csak az átadás pillanatától terheli a felelősség! 

• Az ebéd utáni távozásra 1230 és 13.00 között van lehetőség a többség nyugalmának 

megóvása érdekében. 

• A gyermeket az óvodából a szülők, nagyszülők, illetve az általuk írásban 

meghatalmazott személy viheti el. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak 

abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri. 

• A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtót és a kinti kiskapu ajtókat kérjük 

minden esetben becsukni. 

• Amikor gyermekükért jönnek, és az udvaron tartózkodnak a szülők a gyermekükkel, a 

felelősség átvétele megtörténik az óvónőtől. 

• Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint 

köteles az intézmény a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az intézmény köteles 

mindkét szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni. 

• Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az intézményben. 

• Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek benntartózkodását az SZMSZ 

szabályozza. 

  

Amennyiben valamelyik gyermek szülője 1630-óráig nem érkezik meg, a zárós óvónő 

megpróbál kapcsolatba lépni a szülővel. Ha nem sikerül, értesíti az intézmény vezetőjét. 

  

A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása 

  

• Behozható tárgyak: olyan személyes szőrös kisállat, takaró, párna..., amely a gyerek 

elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti. 

• Az intézmény területére behozott játékokért, tárgyakért (kerékpár stb.) nem vállalunk 

felelősséget. 
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A gyermekek értékelésének rendje 

  

Az óvoda az óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi és legalább félévenként 

azt írásban rögzíti. Az óvodapedagógus a gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan 

tájékoztatja, rögzíti a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, 

javaslatokat. 

/20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján / 

A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni megfigyelések alapján. Az 

értékelés kiterjed a gyermek viselkedésére, szokásaira, társas kapcsolataira, testi, értelmi 

képességeinek, készségeinek fejlődésére. 

A szülők tájékoztatása személyesen, fogadóórák keretében zajlik. 

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. 

A szakszolgálati javaslat alapján, a szülő beleegyezésével a gyermek az óvodában 

fejlesztésben részesül.  

  

  

A gyermekek jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és formái 

  

A napi munkánk során a pozitív értékelés eszközeivel élünk. 

A személyes jellegű szeretet kifejezéstől a példaként való kiemelésig. 

A szóbeli dicséretek alkalmazásakor igyekszünk konkrétan megfogalmazni az elismerésre 

méltó tevékenységet, magatartásformát vagy produktumot. 

Ha a gyermek viselkedése indokolja, saját és társai nyugalma, fejlődése érdekében 

elkerülhetetlen az elmarasztalás. 

Tilos tárggyal, édességgel való jutalmazás, a gyermek megszégyenítése, kiközösítése, 

kigúnyolása, csoportból való eltávolítása, szükségleteik megvonása, a testi bántalmazás! 

Az óvodapedagógus feladata, felelőssége a gyermekkel megismertetni, elfogadtatni azokat az 

elvárásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet 

és tevékenység szempontjából. 

Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabbak megfogalmazásába. 

A fegyelmező intézkedések elvei: 

• következetesség 

• rendszeresség 

Minden gyermeknél a személyiséghez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni. 

  

Szülők az intézményben 

  

A szülők jogai 

  

Annak érdekében, hogy a gyermekeket a legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség 

van igazi szoros együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. 

  

• Nevelési problémák, konfliktusok esetén kérjük, minden esetben keressék fel az 

óvodapedagógusokat, ha ez nem segít, az óvodavezetőt, és velük közösen próbálják 

megoldani a konkrét helyzeteket. (Panasz esetén a Panaszkezelési Szabályzat 

irányelvei a mérvadóak.) 
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• A szülőknek lehetőségük van rá, és igényeljék is, hogy az intézményben folyó nevelő 

pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, 

ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. 

• Különösen joga, hogy megismerje az óvoda pedagógiai programját, az intézmény 

házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 

• Gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, 

segítséget kapjon. 

• A szülő joga, hogy gyermekek neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 

intézményét. 

• Intézményünkben működik Szülői Munkaközösség. Csoportonként 2-3 fő 

választmányi tag képviseli a szülőket. 

• A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a 

nevelőmunka eredményességét. 

• A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a 

nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől. Az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor 

képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

  

A szülő kötelességei 

  

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

fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermek teljesíthesse kötelességeit. 

Továbbá adjon meg ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az 

intézménnyel, figyelemmel kísérve gyermeke fejlődését. 

• A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen az iskolaérettségi- és szakértői 

vizsgálaton, szűréseken. Ha ezen kötelességének nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a 

szülőt ennek betartására. 

• Tegyen meg minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért (pedagógiai 

szakintézmények igénybevétele, a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése 

érdekében otthon a fejlesztő feladatok begyakorlása, logopédia, fejlesztő 

foglalkozások) 

• Tartsa tiszteletben az intézmény dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A 

pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői – oktatói munka, 

illetve a gyerekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából 

közfeladatot ellátó személynek számítanak. 

• Segítse elő gyermeke közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet magatartási 

szabályainak elsajátítását. 

• Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal a 

gyermek fejlődése érdekében, 

• Az együttműködés az óvodapedagógusok és a szülők folyamatos, egyenrangú partneri 

viszonyán alapul. 

• Tegye meg a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében. 

  

A család és az intézmény kapcsolata 

  

Fórumok 

  

• Szülői értekezletek, nyílt napok, tájékoztatások 

• Közös programok, kirándulások, családi napok 

• Közös ünneplések 
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• Az óvodapedagógusokkal történő rövid, eseti megbeszélések 

• Három évenkénti elégedettségi vizsgálat 

• A befogadási időben a szülőknek lehetőségük van gyermekük megnyugtatása, 

beilleszkedése érdekében, hogy a csoportban tartózkodjon a szükséges ideig 

• A szülő igény szerint részt vehet az óvodai élet programjaiban, ha azt előzetesen az 

óvodapedagógussal megbeszélte. 

• A szülő információt csak gyermeke saját óvodapedagógusaitól, dajkájától vagy az 

óvodavezetőtől kérjen. 

• A tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használja fel az 

intézmény, amire rendelkezésére bocsátották, és attól eltérő felhasználásra semmilyen 

körülmények között nem adja tovább azokat. 

• Az óvodavezető fogadóórát igény esetén a szülővel egyeztetett időpontban tart. 

  

   

  

A gyermekvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenységek 

  

A hátrányos és veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos feladatok, melyeket a 

gyerekvédelmi felelős irányít: 

  

• Felmérés, nyilvántartásba vétel, mérlegelés, javaslattétel, egyeztetés a Gyermekjóléti 

Szolgálattal. 

• A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megfigyelési naplójának ellenőrzése 

• A gyermekek mindenekfelett álló érdekének biztosítása, titoktartási kötelezettség 

figyelembevételével. 

• Szociális ellátások számbavétele. 

• Általános prevenciós tevékenységek. 

• Mentálhigiénés programok, beszélgetések szorgalmazása. 

• Az információ áramoltatása, tanácsadás. 
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Záró rendelkezés 

  

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

vagy ha az alkalmazottak, illetve a szülők képviselőik útján javaslatot tesznek, s ezt a 

nevelőtestület elfogadja. 

  

Legitimációs záradék 

  

Elfogadás módja 

  

A Házirendet a nevelőtestület fogadja el, a szülői képviseletnek véleményezési joga van. 

A Házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges 

  

  

  

  

A házirend elkészítéséről és közzétételéről, mint óvodavezető gondoskodom. 

  

  

  

  

  

  

Kelt: Győrság, 2020. november 10. 

 

 

 

 

            Szabó Rita 

    P.H.      

        Intézményvezető 
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Elfogadó határozat 

  

Az intézmény nevelőtestülete a házirend tartalmát megismerte, nevelőtestületi értekezleten 

megvitatta, és a módosítását elfogadta. 

  

  

  

  

                                                      .......................................... 

                                                     a Nevelőtestület képviselője 

  

  

  

  

Kelt: Győrság, 2020. november 10. 

  

  

  

  

  

  

Véleményezési nyilatkozat: 

  

Az intézmény házirendjét a szülői szervezet megismerte, elfogadta. 

  

  

  

  

Kelt: Győrság, 2020. november 10. 

 

 

............................................. 

A szülői szervezet elnöke 
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Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek 

  

Házirend tartalmának ismertetése, és elfogadása. 

  

Érintettek: 

Nevelőtestületi tagok, a Szülői Szervezet elnöke, a mellékelt jelenléti ív szerint. 

  

Az értekezletet vezeti: Szabó Rita óvodavezető 

  

A Házirend teljes tartalmát ismertette az óvodavezető. 

  

Az óvoda Házirendjét a nevelőtestület elfogadta. 

  

A Szülői Szervezet a jogszabályban meghatározott kérdések szabályozásához az egyetértést 

megadta. 

  

 

 

 

 

 Szabó Rita               Vasi-Fodor Rita 

 

          óvodavezető  P.H.    Szülői Munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kovács Zoltánné         Keresztényné Kriskó Ibolya 

 

     A nevelőtestület nevében     Az alkalmazotti közösség nevében 

 

 

 

 

Kelt. Győrság, 2020.november 10. 
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