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1. BEVEZETŐ  
 

Minden lényeges információt itt adunk meg, mely szükséges az óvodai élethez.   

A házirend biztonságot, kapaszkodót ad az intézményi nevelés pillanatától a szülők részére és 

egyben alapja annak, hogy harmonikus, nyugodt, toleráns partneri viszonyban 

gondoskodhassunk a ránk bízott gyermekekről. Mindenkor számítunk az Önök segítségére, 

mert csak a kölcsönös bizalom, az együttműködés teremtheti meg azt a légkört, amelyben a 

gyermekek biztonságban, nyugalomban élhetnek és fejlődhetnek. 

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az alábbi házirendet figyelmesen olvassák el és a 

gyermekek érdekében törekedjenek a betartására. Továbbá kérjük Önöket, hogy 

minden nap szíveskedjenek elolvasni a hirdetőtáblákon elhelyezett tájékoztatókat. 

 

2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR  
 

 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

 a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

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

meghatározza a házirend témakörébe tartozó szabályokat. 

 

1. A házirend célja 

A házirend célja, hogy megállapítsa: 

 a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját 

 a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket 

 a munkarendet, a tevékenységek rendjét, az intézmény és termei, berendezési 

tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét. 

 

2. A házirend hatálya 

A házirend személyi hatálya kiterjed: 

 gyermekre,  

 meghatározott esetekben a szülőre, 



  pedagógusra és a pedagógiai munkát közvetlen segítőkre,     

 azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt 

vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 

 

A házirend időbeli hatálya: 

 a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratozáskor keletkezik és a jogviszony 

megszűnéséig tart, 

 kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is. 

 

A házirend területi hatálya: 

A házirend előírásait az intézmény területén, az intézmény által szervezett programok, 

foglalkozások esetében az intézmény területén kívül is alkalmazni kell.  

 

A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: 

A házirendet az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A házirend 

elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői munkaközösség (szervezet) véleményezési jogot 

gyakorol. A házirendet a nevelőtestület részéről az intézményvezető írja alá. Fenntartói 

jóváhagyás többlet forrás esetén szükséges. 

3. A házirend nyilvánossága 

A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a 

házirendet ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülők szabadon 

megtekinthessék. 

A házirend egy-egy példányát át kell adni: 

 a szülői szervezet elnökének, 

 valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak, 

 a gyermek szülőjének  

 a fenntartó részére, 

 KIR informatikai felületére fel kell tölteni. 

A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra hozzuk.  

4. A házirend módosításának feltételei: 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület is. 



A Házirendet minden évben részletesen ismertetjük a szülőkkel, az őszi összevont szülői 

értekezleten. Az óvodába belépő új szülőknek, új dolgozóknak átadjuk a házirend egy 

példányát, melynek tudomásul vételét aláírásukkal igazolják. A gyermekek és a szülők 

nagyobb csoportjának meghatározása: egy óvodai csoportba járógyermekek 60 % - a. 

 

3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  AZ INTÉZMÉNYRŐL  

Nkt.25.§ (2) 20/2012. EMMI rend. 5.§ (1) 

 Az intézmény neve: Ófehértói Általános Művelődési Központ, Kastélykert Óvoda 

Címe: 4558. Ófehértó, Szent István utca 2. 

Telefonszáma: 06/42 554-056 

       E-mail címe:kastelykertoviofeherto@freemail.hu 

 

 Igazgató:     Szabó Jánosné 

Elérhetősége: Tel.: +36 30 6432 798 

Fogadó óra: hétfő:13-14 óráig 

 Fenntartó:                                                    Ófehértó Község Önkormányzata 

      Címe:                                                           4558.Ófehértó, Alkotmány út 54. 

            Telefon/fax:                                                +36-42 385 644 

 Intézmény orvosa:    Dr. Konczili Vendel 

Elérhetősége: Szent István utca 25. 

Tel.: +36 42 620964  

 Intézmény fogorvosa:   Dr. Ling Noémi 

Elérhetősége: Szent István utca 25.  

Tel.: +36 42 385 610 

 Védőnő:     Kormány Erzsébet 

Elérhetősége: Szent István utca 25. 

Tel.:+36 30 6432 790 

 Gyermek jóléti szolgálat szakembere: Bankó Istvánné 

Elérhetősége: Szent István utca 25.  

Tel.: +36 30 612 4627 

 Óvoda rendőr:               Jánvári Károly 

Elérhetőség:  

Tel.: +36 70 425 6933 

mailto:kastelykertoviofeherto@freemail.hu


 

4. AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL  
 

Intézményünkben a férőhelyek száma: 90 fő. Munkánkkal a családi nevelést egészítjük 

ki, melyet a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti 

Köznevelésről, a közoktatási törvényben foglaltak szerint, az ÉRTED-VELED Pedagógiai 

Program, az SZMSZ, munkaterv, vezetői pályázat, fenntartói határozatok valamint egyéb 

dokumentumok alapján végzünk.  

A gyermekek mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva szervezzük nevelőmunkánkat. 

Esztétikus, biztonságos, jól felszerelt intézményünkben elfogadó, családias légkörben, szabad 

játék keretében tevékenykedtetés által készítjük fel az életre a gyerekeket. 

Céljaink megvalósításakor 2.5 éves kortól 8 éves korú gyerekek életkori, egyéni 

sajátosságait, eltérő fejlődési ütemét tartjuk munkánk fókuszába. Alakítjuk önálló 

gondolkodásukat, szociális, testi, értelmi, kommunikációs kompetenciáikat. Megalapozzuk a 

környezettudatos magatartást. 

Kiemelt feladatunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális igényeinek 

figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, 

a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. (sajátos nevelési 

igényű gyermek, beilleszkedő, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, kiemelten 

tehetséges gyermek, hátrányos-halmozottan hátrányos helyzetű gyerek). 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

 a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, továbbá a harmadik életévüket 

betöltő, ill. minden gyermek rendszeres óvodába járásának figyelemmel kísérése, 

 szükség esetén esetjelzés a vezetőnek, ill. a családsegítő szakember felé, 

 kapcsolattartás a családsegítővel és a védőnővel, 

 két nap igazolatlan hiányzás esetén a család megkeresése (telefonon vagy 

személyesen) jelzés a vezetőnek, 

 rendszeres és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, a családdal. 

Az intézmény életének szervezésekor, tervezésekor, kialakításakor szem előtt tartjuk a 

mindenkori törvényi előírásokat, hogy a fenntartó, a szülők,az iskola, a gyerekek igényeinek 

megfelelő színvonalat tudjuk biztosítani.  

 



Ingyenes szolgáltatásaink:  

 fejlesztő foglalkozások,  

 logopédiai fejlesztések, 

 egyéni fejlesztések, 

  tehetséggondozó műhelyek működtetése, (mozgás, népi-tánc, roma 

hagyományokat ápoló) 

 hittan oktatás, 

 só szoba igénybe vétele, 

 egészségügyi szűrések. 

 

Az intézmény nyitva tartását a 20/2012. EMMI rend. 3. § (5)-(7) határozza meg. 

Az óvoda folyamatosan működő intézmény. Az intézmény hétfőtől-péntekig 6 óra 30-

tól 17 óráig tart nyitva.  

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Június 16-tól augusztus 31-ig 

nyári napirend szerint, összevont csoportokkal működhetünk/ működünk.  

Nyári időszakban (általában július hónapban) a fenntartó intézményünk számára 

karbantartási-takarítási zárva tartást rendelhet el, pontos időpontjáról a szülők február 15-ig 

hivatalos tájékoztatást kapnak. Ez idő alatt a szülő gondoskodik gyermeke elhelyezéséről.  

 

      Őszi, tavaszi zárások: 

Az iskolákra vonatkozó évszakokhoz fűződő szünetek az intézményünkre nem vonatkoznak. 

Előzetes bejelentéssel a szülő otthon tarthatja gyerekét.  

 

       A téli zárás időpontja várhatóan: 2017. 12. 23. - 2018. 01. 03.  

A nyári zárva tartás várható ideje: 2018.07.16- tól 2018.08.04 -ig. Az intézményi zárva 

tartások illeszkednek az állami és egyházi ünnepekhez, a bekövetkező változásokról a 

szülőket az intézmény vezetője 7 nappal korábban tájékoztatja.  

 

A zárásokról „Zárási jegyzőkönyvet” készítünk, melyet a szülőkkel alá kell íratni és a 

dokumentumot az adott csoport tanügy-igazgatási dokumentumai között kell megőrizni. 

Az óvoda, nevelési évenként öt munkanapot zárva tarthat nevelési értekezlet és továbbképzés 

miatt.  Pontos idejéről a szülőt 7 nappal korábban tájékoztatjuk.  

 

A fenntartó rendkívüli zárva tartást rendelhet el akár a következő napra. 

 



 

Várható zárva tartási napok: 

 

2017.11.24.  Nevelés nélküli munkanap  

2018.01.02.  Nevelés nélküli munkanap – nevelési értekezlet 

2018.06.22. Nevelés nélküli munkanap – értekezlet  

2018.07.17. Nevelés nélküli munkanap – továbbképzés/kirándulás  

2018.08.21. Nevelés nélküli munkanap - nevelési értekezlet /felügyelet biztosítva 

 

 

 

Nyílt hetek terve: 

 

2017. november 29-től december 06-ig és 2018.március 05-től 16-ig. 

 

 

A zavartalan és biztonságos nevelőmunka érdekében az intézményt időszakosan zárva 

tartjuk: 

A zárva tartás időpontja: 8.30-tól 13 óráig, majd 13.30-től 15.45 óráig. Ennek jegyében 

a gyerekek reggel 8 óra 30percig érkezzenek meg az óvodába. Ebéd utáni távozás 13 

órától 13.30 percig, délután 15.45 perc után lehetséges. 

A gyermekek az intézménybe csak a szülő vagy törvényes képviselője kíséretében 

érkezhetnek és távozhatnak. A gyermeket a szülő átöltöztetve a csoportban lévő 

óvodapedagógusoknak köteles átadni.  

Kiskorú testvér (12 éves kortól) csak a szülő írásbeli engedélyével hozhatja, viheti el a kisebb 

testvérét (bölcsődés korúakat csak felnőtt kísérhet.) Minden év szeptemberében írásbeli listát 

kérünk a szülőktől azokról a személyekről, akik várhatóan elvihetik a gyermekeket. A listák 

karbantartása a szülők kötelessége és felelőssége. Az év eleji listán nem szereplő, nagykorú 

személyek esetében a szülőknek írásbeli meghatalmazást kell adniuk. 

Érkezéskor és távozáskor az öltőzőben, az udvaron a szülő felel a gyermekéért, a baleset 

megelőzés az ő feladata, a felelősség őt terheli. 

A gyermek átadása és átvétele után a szülő köteles rövid időn belül elhagyni az 

intézmény területét. Válsághelyzetben lévő szülők esetében – a hivatalos gyámsági vagy 

bírósági döntésig – mindkét fél jogosult a gyermeket hazavinni. Amíg valamelyik szülő ilyen 

végzést nem mutat be, addig a másik fél jogainak korlátozását semmilyen körülmények között 

nem kérheti egyik szülő sem az intézmény dolgozóitól. 



A gyerekek ruházatára vonatkozó előírások: tiszta, kényelmes, megfelelő mérető, 

mozgásukban nem korlátozó ruházatban jelenjenek meg a gyerekek az intézményben, benti 

cipőjük kényelmes, lábboltozatot, bokát fogó, praktikus legyen. Váltóruha biztosítása 

kötelező. (alsó-felső ruházat) 

 

Intézményünk alapítványt működtet 2009-től. Neve: Érted - Veled Kastélykert Óvoda 

alapítvány. 

Kuratórium elnöke: Tölgyfa Lászlóné. 

 

 

Az alapítvány célja: 

 a tehetséges gyermekek egyéni, differenciált fejlesztése, tehetségük kibontakoztatása 

érdekében 

 az óvodás kor előtti fejlesztés segítése, 

 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

 az intézmény tárgyi feltételeinek javítása által a nevelőmunka színvonalának emelése, 

 kulturális programok, rendezvények, kirándulások támogatása által a családi ház és az 

intézmény kapcsolatának erősítése. 

5.AZ INTÉZMÉNY FELVÉTELI RENDJE ÉS A BEIRATKOZÁS 

SZABÁLYAI  

Nkt.8.- 49.-50.-53. §-a és a 20/2012. EMMI rend. 20. §-a 

Óvodakötelezettség: 

2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 

8.§. (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 

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

részt. 

„A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező 

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

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV


 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül 

tölti be, akkor ha a településen minden 3. életévét betöltő gyerek felvétele biztosítva van. A 

felvétel vagy más intézményből történő átvétel folyamatosan történik, de minden évben 

meghirdeti az óvoda fenntartója egy bizonyos időpontban a beiratkozást. (ápr.20 és 

május 20 között) A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a 

jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben 

szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc napot. 

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

megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az 

óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző 

óvoda vezetőjét is. 

 

Az intézményi felvétel általános szabályai: 

 a gyermek lakóhelye a község ill. életvitelszerűen a községben tartózkodik és az 

adott év augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, 

 a gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság kijelölte az óvodát, 

 a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte, 

 a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, 

 a gyermek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

 a gyermeket védelembe vették, 

 a gyermeket a szülő egyedülállóként neveli, 

 a gyermeket időskorú neveli, 

 a gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, 

 a gyermek idősebb testvére már előzőleg felvételt nyert az óvodába. 

Igénybevétel feltételei: 

- A betöltött 2.5 életévtől az iskolába lépéshez szükséges feltételek eléréséig. 

- Egészséges testi állapotot igazoló orvosi igazolás. 

- A kedvezmények igénylésének jogosultságát igazoló dokumentumok. 

 A beiratkozás, előjegyzés menete:  

A beiratkozás vagy más intézményből történő átvétel folyamatosan történik, de minden 

évben meghirdeti az óvoda fenntartója egy bizonyos időpontban a beiratkozást. (törvényi 



szabályozás szerint: ápr.20-a és május 20-a között egymást követő 3 munkanapon, 8 órától 17 

óráig) 

A felvételi előjegyzés és a beiratkozás a gyermek személyes részvételével történik. A 

szülőnek az alábbi dokumentumokat kell bemutatnia: 

- A gyermek személyi azonosítója. 

- A gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat. 

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

- A szülő nevére kiállított személyi azonosító okmány. 

- A szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 

- A gyermek nevére kiállított TAJ – kártya 

Megszűnik Nkt.53.§-a szerint az intézményi elhelyezés, ha: 

- a gyermeket másik intézmény átvette, 

- a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából való felmentésére, 

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

- az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort. 

 

 

Az intézménybe felvett gyerekeket nyilvántartjuk dokumentumokban és a Közoktatási 

Információs Rendszerben (KIR). A szülő óvodaváltoztatási igényét köteles bejelenteni.  

6.A  GYERMEK TÁVOLMARADÁSÁNAK,  MULASZTÁSÁNAK 

IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  

20/2012 EMMI rendelet 5. és 51.§-a 

A gyermekek óvodába érkezésének és távozásának rendje 

A gyermek óvodába érkezése lehetőleg reggel 8.30 óráig történjen meg. A később érkező 

gyermekek úgy kapcsolódjanak be a tevékenységekbe, hogy ne okozzanak zavart. A szülő 

köteles a gyermekét személyesen átadni az óvodapedagógusnak, aki az átadás pillanatától 

felelős a gyerekért. 

 A délutáni időszakban köteles elköszönni gyerek és felnőtt egyaránt, s a legrövidebb 

időn belül távozzanak el az óvodából, ill. az udvarról. Beszélgetéssel ne vonják el a 

szakemberek figyelmét a munkáról. 



 

Ha a gyermek az intézményi tevékenységekről (fejlesztésekről) távol marad, mulasztását 

igazolni kell. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

 a szülő előzetesen írásban bejelenti az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi az 

intézménybe. (okát nem köteles megindokolni) A szülő éves szinten  

( szeptembertől június 15-ig) 30 napra kérheti a gyermeke távollétét. A szülőnek a 

20 nap fölötti hiányzást és annak okát legalább öt nappal hamarabb írásban kell 

bejelenteni a vezető felé. A 30 nap feletti hiányzást a vezető a gyerek érdekét 

betartva, képviselve a hiányzás okának részletes vizsgálata után engedélyezheti.  

 a gyermek beteg volt és azt az alábbiak szerint igazolja: betegség miatti mulasztás 

igazolására orvosi igazolás szükséges, olyan formában, hogy igazolt legyen az a 

tény is, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja az intézményt. (csak papír 

alapon fogadható el az igazolás) 

 a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelességének eleget tenni 

(hatósági igazolást kell bemutatni) 

 ha a gyermek külföldön teljesíti óvodakötelezettségét. 

 

Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolta, akkor a mulasztást igazolatlannak 

kell tekinteni. 

A mulasztások igazolása 

Igazolatlan a hiányzás, ha a szülő nem jelenti be a várható hiányzást és nem rendelkezik 

orvosi igazolással sem. A 2. nap igazolatlan mulasztást követően az óvónő telefonon vagy 

személyesen érdeklődik a hiányzás okáról. Ha nem elfogadható a hiányzás az óvodavezető a 

következményekre utaló felszólítást küld írásban.  

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

nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt az óvoda vezetője, - előtte 

az óvoda a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás 

következményeiről – értesíti: 

a) a tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, 

b) tizenegy nap igazolatlan hiányzás után értesíti a szabálysértési hatóságot, 

c) húsz nap igazolatlan hiányzás után értesíti a gyámhatóságot, mely a nevelési ellátás 

szüneteltetését rendeli el. 



7.A  GYERMEKEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI AZ INTÉZMÉNYBEN  
 

Az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék. A gyermek joga, hogy 

képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Óvodai 

napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, 

testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig 

óvodapedagógus felügyeljen rá. A gyereket hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 

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

kell a játék szabadságát, a tevékenységben, játékban megvalósuló egyénre szabott 

tanulást. A gyermek jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, 

az óvoda alkalmazottainak testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek 

művelődéshez, fejlődéshez való jogát. 

A gyermekek kötelességei az intézményben: 

A gyermekek az óvoda eszközeit (játékok, foglalkozási- és fejlesztőeszközök) 

rendeltetésszerűen használhatják és azokra vigyázzanak, tartsák be a meghatározott 

szabályokat és az óvoda rendjét. 

A gyermekek kötelessége, hogy jelezzék az óvoda bármely dolgozójának, ha balesetet, 

veszélyes állapotot, vagy tevékenységet észlelnek. A gyermekek óvják saját és társaik testi 

épségét, egészségét, sajátítsák el és alkalmazzák az egészségüket és biztonságukat védő 

ismereteket, melyeket a foglalkozásokon és a baleseti oktatás során sajátítanak el. 

Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően a napirendben megfogalmazottak szerint 

vegyenek részt saját környezetüknek és az általuk használt játékok, eszközök rendben 

tartásában és óvják azokat. A gyermekek kötelessége, hogy – a szülő írásbeli hozzájárulása 

esetén – rész vegyenek az egészségügyi szűrővizsgálatokon. 

 

8.  A  SZÜLŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI  

 
Ntk. 42. és72. §  

 

A szülőt megilleti a joga alapján, hogy gyermekét adottságainak, képességeinek, 

érdeklődésének, saját vallási, illetve világnézeti meggyőződésének megfelelően neveljék. A 

szülő jogai nem korlátozhatják gyermeke gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz 

való jogát, melynek gyakorlását – a gyermek érettségének megfelelően – a szülő 

irányíthat . A szülő joga, hogy megismerje az óvoda Érted - Veled – programját, házirendjét, 

valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát.  



 A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről érdemi tájékoztatást, neveléséhez segítséget 

kapjon. A tájékoztatást fogadóórán kérheti. A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe 

vegye a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait, hogy kezdeményezze szülői közösség 

létrehozását, s abban tevékenyen közreműködést vállaljon, hogy bármely témában kérdést 

intézzen az óvodavezetés felé. Az óvodai szülői közösség figyelemmel kíséri a gyermeki 

jogok érvényesülését. A szülő joga, hogy gyermeke érdekeit érintő ügyekben az Oktatási 

Jogok Biztosához forduljon. 

A szülő kötelessége: Gondoskodni a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges feltételekről. A szülő kötelessége biztosítani a gyermek zavartalan és rendszeres 

óvodába járását. 

 Kötelessége, hogy figyelemmel kísérje a gyermeke fejlődését és segítse a fejlődés 

folyamatát, a gyermek közösségbe való beilleszkedését.  A szülő kötelessége, hogy rendszeres 

kapcsolatot tartson az óvónőkkel és részükre, az együttnevelés érdekében a szükséges 

tájékoztatást megadja. 

A szülő kötelessége, hogy tudomásul vegye az óvodában készült gyermekmunkák, 

díszítőelemek, növények az intézmény tulajdonát képezik, azokat elvinni szigorúan tilos. A 

szülő kötelessége, hogy tiszteletben tartsa az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait, 

hisz ők büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. 

A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, 

vizsgálaton, távol maradás esetén a jegyző és a kormányhivatal kötelezheti a szülőt, hogy e 

kötelezettségének eleget tegyen. 

A szülő kötelessége, hogy gyermekét egészségesen, tisztán és rendezett külsővel, otthoni 

reggeli után hozza óvodába. 

9.A  GYERMEK VÉLEMÉNY NYILVÁNÍTÁSÁNAK ,  A GYERMEKEK 

RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁI  
 

A gyermek helyett a szülő gyakorolja a véleménynyilvánítási jogokat. 

A gyermek véleménynyilvánításának rendje, formája: 

A gyermek joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

nyilvánítson: 

 az intézmény működésével és a gyermekkel kapcsolatos minden kérdésről, 

 az őt nevelő gondozónő, pedagógus, dajkai segítők munkájáról, 



 az óvoda működéséről. 

A gyermek helyett a szülő a véleménynyilvánítási jogokat szóban és írásban 

gyakorolhatja. 

A véleménynyilvánítás formái: 

 személyes megbeszélés 

 értekezleten, fórumon való felszólalás, véleményközlés 

 írásos megkeresés, véleménynyilvánítás 

 

A gondozónők, pedagógusok, dajkák és az intézményvezető feladata, hogy biztosítsák a 

szülők véleménynyilvánítási szabadságát. 

 

A véleménynyilvánítás gyakorlása során a szülő nem sértheti 

 az intézmény alkalmazottainak, 

 a többi gyermeknek, a gyerekek szüleinek a személyiségi jogait, emberi méltóságát. 

 

10.GYERMEKI JOGOK VÉDELME 
 

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, 

ügyeinek intézésével foglalkozik. 

A gyermekvédelmi gyám a gyámhatóság kirendelő határozata alapján 

a) képviseli a gyermek érdekét, elősegíti jogainak gyakorlását, 

b) megismeri a gyermek véleményét és közvetíti azt az ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény, 

illetve a gyermek ügyeivel foglalkozó hatóságok felé, 

c) ellátja a gyermek törvényes képviseletét, és 

d) jogszabályban meghatározott ügyekben eljárást kezdeményezzen. 

A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő 

gyermek védelmére. A gyermekjogi képviselő köteles a gyermek személyes adatait az 

adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni. A gyermekjogi képviselő figyelemmel 

kíséri az intézményben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segíti a 



gyermeki jogok érvényesülését. A gyermekjogi képviselő indokolt esetben megkeresi az 

említett intézmények fenntartóját, illetve szükség szerint a gyermek érdekében a 

gyámhatóságnál eljárást kezdeményez. 

 

10.1.  A  GYERMEKEK ÉS A SZÜLŐK RENDSZERES 

TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁJA  

 

A gyermek, s így a szülő joga, hogy hozzájusson a gyermek jogai gyakorlásához szükséges 

információkhoz. 

A szülő joga, hogy információt kapjon: 

 az intézmény működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről 

 az óvodai pedagógiai programról, és a helyi nevelési tervről.  

A szülő joga, hogy kérdést intézzen az intézmény vezetőjéhez, pedagógusaihoz, a szülői 

érdekképviselethez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül – a szülői 

közösségtől a tizenötödik napot követő első ülésén – érdemi választ kapjon. 

A szülő a jogokat: 

szóban: 

 az intézmény által szervezett fórumokon, 

 az intézmény vezetői vonatkozásában fogadóórájuk idejében, 

 a szülői érdekképviselet vonatkozásában a szülői közösség ülésein, illetve az 

általuk meghatározott időpontokban, 

írásban: 

 az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja. 

 

A gyerekekkel kapcsolatos rendszeres tájékoztatás rendje és formája 

 A tájékoztatás formái: szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, mely történhet közösen ill. 

egyénileg. 

 

Az intézmény nyilvános dokumentumai: 

 a Szervezeti és Működési Szabályzat, 

 Érted - Veled pedagógiai program  

 különös közzétételi lista, 



 házirend. 

 

Mindenki számára elérhető helyen (vezető iroda, honlap) elhelyezésre kerülnek a 

dokumentumok, a házirend a faliújságon folyamatosan megtekinthető, illetve annak egy 

példányát a gyermeknek, illetve a szülőnek átadjuk a beiratkozáskor. 

 

Az intézmény köteles a meghatározott dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is adni a 

dokumentumok elfogadása, valamint módosítása esetén. 

A gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése: 

A gyermekek haladását, fejlődését, továbbá az ezeket hátráltató okokat „személyi dosszié” 

nevű dokumentumban rögzítjük  Ezek alapján a pedagógusok évente négy alkalommal  

értékelik a gyereket, melyre meghívhatjuk a családgondozót, a gyámhatóságot, a nevelési 

tanácsadó képviselőjét is. A szülő aláírásával hitelesíti a szóbeli tájékoztatást. 

 

11.  PANASZKEZELÉS RENDJE  
 

A szabályozás célja: 

 A munkavégzés során a szülők, alkalmazottak körében keletkező problémák megfelelő 

szinten és a legkorábbi időpontban való megoldása. 

 A szabályozás érintettjei: szülők, alkalmazotti kör. 

 A szabályozásért felelős: intézményvezető. 

 Határidő: a problémához rendelt. 

 A szabályzat hatályba lépésének ideje: 2016.szeptember 01. 

 Szabályzat felülvizsgálata: 3 évente 

 

1. A szülőkre vonatkozó panaszkezelési eljárási rend 

I. szint: A panaszos (saját vagy gyermeke képviseletében) a csoport óvodapedagógusához 

fordul problémájával. Az óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben 

nem jogos, tisztázza a panaszossal az ügyet; ha jogos, továbbviszi az érintettek felé. Jogos 

panasz esetén egyeztet az érintettekkel és a panaszossal; ha ez eredményes, akkor a probléma 

lezárul. Az óvodapedagógus tájékoztatja vezetőt. Határidő: max. 10 munkanap. Felelős: 

óvodapedagógus. 

 



II. szint: Az óvodapedagógus továbbítja a panaszt az intézményvezető felé. A vezető egyeztet 

a panaszossal és az érintettel. Az egyeztetést írásban rögzítik, ha ez eredményes, akkor a 

probléma lezárult. Határidő: 15 munkanap 

Felelős: intézményvezető 

 A döntés lehet: 

·          a panasz elfogadása, 

·          panasz részbeni elfogadása, 

·          panasz elutasítása. 

III. szint: A panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé. 

A vezető a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt és közösen megoldási javaslatot 

tesznek. Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez 

eredményes, akkor a probléma zárult. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: fenntartó 

 

IV. szint: A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé. Az eljárásokat 

jogszabályi előírások határozzák meg. 

 

Dokumentumok: 

Kapcsolódó dokumentumok: 

-SZMSZ, munkaköri leírások, iratkezelési szabályzat. 

 

Elkészülő dokumentum (ok): 

- panaszgyűjtő dosszié: panasz leírása, megállapodás, feljegyzés, bírósági határozatok 

másolata 

12.  A  GYERMEKEK JUTALMAZÁSÁNAK ÉS FEGYELMEZÉSÉNEK 

ELVEI ÉS FORMÁI  
 

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei: - következetesség, rendszeresség, minden 

gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb módszert kell alkalmazni. A 

pedagógiai programunkban megfogalmazott bátorító nevelés elveinek használatát valljuk.  



A gyermekek jutalmazásának formái: pozitív megerősítés, óvodapedagógusi 

metakommunikációs jelzések, szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, tárgyi ajándék.(tárgyjutalom, 

jutalom kirándulás, belépőjegy.) Ha a  nevelési-oktatási intézmény a  gyermeket veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni vagy a  gyermekközösség védelme érdekében indokolt, 

segítséget kérhet konfliktuskezelési szaktanácsadótól, valamint az ifjúságvédelmi, családjogi területen  

A gyermekekkel kapcsolatos fegyelmező intézkedések formái és alkalmazási elvei: 

Intézményünk fontosnak tartja a gyermekek kiegyensúlyozott és sokoldalú 

személyiségfejlődését, a gyermekekhez való pozitív hozzáállást, mint nevelési eszközt, 

melyet – többek között – a félelem nélküli légkör megteremtésével ér el.  

Alapelvek: átterelés, óvodapedagógusi példamutatás nyomásgyakorlás helyett, 

segítségadás, negatív események pozitívvá formálása, elfogadás, tükrözés módszere, 

választási lehetőség adása a gyermeknek, határok kijelölése, új szabályok közös felállítása és 

egységes szabálykövetés, véleménykutatás a gyermekek körében, pozitív kicsengésű 

nyelvhasználat, közösségi érzés segítése. 

Fegyelmező intézkedések formái: 

Szóbeli figyelmeztetés, rosszalló tekintet. Határozott tiltás. Szülő jelenlétében történő 

elbeszélgetés.  Az óvodapedagógus és kisgyermeknevelő feladata, felelőssége a gyermekekkel 

megismertetni, elfogadtatni, azokat a magatartásformákat, amelyek teljesítése elengedhetetlen 

a közösségi élet szempontjából. Balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatását 

azonnal megakadályozzuk. A gyermeknek minden esetben elmagyarázzuk, hogy miben volt 

helytelen a viselkedése, valamint ennek milyen következményei lehetnek. Minden esetben 

tudatosítjuk a gyermekben az elvárt viselkedés helyes szabályait. 

Szigorúan tilos a testi fenyítés! 

13.  ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGHATÁROZÁSA,  BEFIZETÉSÉRE 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK  
 

Az étkezési díjakat a fenntartó határozza meg, mely összeg 2017-ben óvodások számára 

290  ft. A befizetés rendje: minden hónap 10. napjáig esedékes. A térítési díjat előre kell 

fizetni, a túlfizetés összege a következő havi térítési díj összegéből kerül jóváírásra. 

Az ellátások igénylése és a térítési díjak megállapítása  

Az étkezési térítési díj megállapításához a kötelezett 30 napnál nem régebbi, a 

328/2011.(12.29) kormányrendelet szerinti 6. számú mellékletet nyújtja be az 



intézményvezetőnek. Amennyiben e melléklet egy állítása igaz a családra úgy a gyerek 

ingyenes étkezésben részesül. Teljes térítési díjat fizet  akire ez a nyilatkozat nem vonatkozik. 

 

2017/2018-as tanévben Ófehértó Község Képviselő - Testületének határozata 

alapján e körbe eső óvodás gyerekek étkezési térítési díj mentesek! 

 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának feltételei:  

Annak a gyermeknek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságát igazolják az óvodában, (a nyári szünet idejére is), 

gyermekeket ellátó intézményekben ingyenes étkezést biztosítunk. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának 

feltételei:  

-  ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

-  ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

- akkor jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a gyermeket gondozó 

családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 140%-át.  

 

Óvodánkban a HACCP előírásainak megfelelő élelmezésbiztonsági előírások vannak életben. 

Ételt tilos az óvodába hozni. (ill. csak ellenőrzött ételeket fogadunk el) 

 

Az étlapot folyamatosan nyilvánossá tesszük! 

 

14.  A  GYERMEKEK ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK ,  DOLOG,  

ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VALÓ VONATKOZÓ DÍJAZÁS 

SZABÁLYAI  
 

Ha szükséges az óvodai foglalkozások keretében elkészített dolgok díjazását közösen 

állapítjuk meg. Indokolt esetben ennek szabályait a nevelőtestület az aktualitásnak 

megfelelően határozza meg. 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatasok20091202.html#paragr1


15.  AZ INTÉZMÉNY HELYSÉGEI,  BERENDEZÉSI TÁRGYAI ,  

ESZKÖZEI ÉS AZ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ TERÜLETEK 

HASZNÁLATÁNAK RENDJE  
 

Az intézmény biztosítja a gyermeknek azt a jogát, hogy az intézmény területén 

rendelkezésre álló eszközöket, intézményi létesítményeket a teljes nyitva tartási időben, a 

napirendnek megfelelően ingyenesen vegye igénybe. 

A gyermek az intézmény helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit- ide értve a 

tornaszobát is- csak óvodapedagógus és dajka felügyelet mellett használhatja. Az 

intézményben biztosítva van a gyermek folyamatos gondozónői, óvodapedagógusi 

felügyelete. 

A szülő az intézménybe való érkezéskor és távozáskor – az esetleges fegyelmezési 

gondokból fakadó balesetek elkerülése miatt – annyi időt tartózkodhat, amennyi elegendő a 

gyermek gondozónőnek, óvodapedagógusnak való átadására illetve a tőlük való átvételre.  

16.  AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ GYERMEKI 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉHEZ NEM SZÜKSÉGES 

DOLGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

Nkt. 25.§-a 

Az intézményi jogviszonyból származó gyermeki jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem 

szükséges dolgok intézménybe történő bevitelére vonatkozóan a gyermeknek és a szülőnek be 

kell tartani az alábbi előírásokat: 

 Nem hozhatók az intézménybe olyan eszközök, melyekkel a gyermekek saját, egymás, 

valamint az intézmény dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, illetve balesetet 

okozhatnak. 

 Amennyiben a gyermek ezt figyelmen kívül hagyva hoz be dolgokat az intézménybe, 

az esetlegesen keletkezett kárért a szülő felel. 

 A gyermek által az intézménybe hozott tárgyakban okozott, vagy azok esetleges 

elvesztéséből keletkezett kárért az intézmény semmilyen tekintetben nem felel! 

Behozható minden olyan tárgy, eszköz ami a gyermeket megnyugtatja, ami a 

család melegét idézi fel a gyermekben. 

A házirendben meghatározott játékokért az óvoda csak szándékos károkozás esetén 

vállal felelősséget. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési – oktatási 

intézmények működéséről szóló rendelete szerint. 

 



17.  RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS 

RENDJE  

Nkt.24-25,§-a 

Az igazgató felel az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi vizsgálatok 

megszervezése.  

 Az igazgató biztosítja az egészségügyi munka feltételeit.  

 Az óvodapedagógusok, dajkák kisgyermeknevelő gondoskodnak a gyermekek 

szükséges felügyeletéről és szükség szerint a vizsgálatokra történő előkészítéséről. 

 Az intézménybe járó gyerekek intézményen belüli rendszeres egészségügyi 

felügyeletét a fenntartó önkormányzat az alapellátást biztosító háziorvos és fogorvos 

közötti megállapodás keretében a védőnővel közösen látják el nevelési évenként az 

éves munkatervben meghatározott időpontban.  

 Évente egy alkalommal fogorvosi, szemészeti, általános és hallásszűrés történik. 

 A kötelező védőoltások az óvodában nem adhatók be (kivétel rendkívüli esetben) 

 Amennyiben az orvosi vizsgálatok elvégzéséhez a szülő nem járul hozzá, erről írásban 

kell nyilatkozni, fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van a 

védőnő felé valamint az óvoda felé. 

Eljárás, ha a gyermeken az intézményben való tartózkodása idején betegség 

jelei mutatkozik 

Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálata 

által meghatározott szabályok szerint járunk el. Az intézményben csak egészséges gyermek 

tartózkodhat. Bármely fertőző megbetegedés esetén a szülőnek az intézmény felé jelentési 

kötelezettsége van. 

A gondozónő, dajka és óvodapedagógus a gyermek betegségének gyanúja esetén 

megteszi a szükséges intézkedéseket, pl.: 

 indokolt esetben elkülöníti a gyermeket a többi gyermektől úgy, hogy a gyermek 

felügyelete biztosított legyen 

 indokolt esetben gondoskodik arról, hogy a gyermek orvosi vizsgálata megtörténjen 

 értesíti a gyermek szüleit 

A szülő a fent említett esetben haladéktalanul köteles a gyermeket a legrövidebb időn belül 

hazavinni. 

A gyermekek részére az intézményben, gyógyszer, illetve gyógyhatású készítmény nem 

adható be! Kivételt képeznek azok, melyek életveszély elhárítására szolgálnak, akiknél 



szakorvos által igazolható un. tartós betegség áll fent, mint pl.: asztma, diabetes, stb. Ezekben 

az esetekben a szülőnek írásos meghatalmazást kell adniuk. Az ellátó gondozónőt, 

óvodapedagógust felelősség nem terhelheti az ilyen jellegű ellátás következményeiért! 

Hirtelen jött magas lázas állapot megszüntetésére lázcsillapítót csak akkor alkalmazunk, 

ha a szülőt előzetesen tájékoztattuk erről. 

Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket saját és társai 

egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetekben a gondozónő és óvodapedagógus 

kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. 

A betegség igazolására vonatkozó szabályokat megtalálhatóak az5.oldalon. 

A szülőnek a gyermek intézménybe lépésekor - a jelentkezés során – tájékoztatást kell 

adnia, a gyermek tartós betegségéről, sajátos, speciális nevelési igényéről. Amennyiben ezt 

később fedezi fel az érintett gondozónő és óvodapedagógus, az intézmény kérheti a gyermek 

teljes orvosi illetve szakértői bizottság általi kivizsgálását. Az intézmény csak az alapító 

okiratban foglalt sajátos, speciális nevelési igényt tudja ellátni! 

18.  A  SZÜLŐI SZERVEZET RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT JOGOK  
 

Az ÁMK igazgató kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a 

dokumentumokat, információkat, amelyek keretében véleményt nyilváníthasson, javaslatot 

tehessen az alábbi esetekben: 

 

 a működés rendje, a gyermekek fogadása 

 a vezetők intézményben való benntartózkodása 

 belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak  jogviszonyban az 

óvodával 

 a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módja 

 külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

 az adatkezelési szabályzat elfogadásakor gyermekeik személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatban 

 a házirend véleményezésénél 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

 a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben 

 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában 



 az óvoda, egységes óvoda-bölcsőde és a család kapcsolattartási rendjének 

kialakításában 

 a munkatervnek a szülőket is érintő részében 

 a hit és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában 

 intézményi önértékelési szabályzat szülői kérdőív kitöltésében 

 vezetői pályázat véleményezésénél 

 az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, 

nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, 

vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan. 

 

A szülői szervezet élhessen kezdeményezési és javaslattételi jogával: 

 delegálhassa a szülők képviselőjét nevelőtestület összehívására, 

 kezdeményezhesse egyes kérdésekben az érdemi válaszadást 

 

Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben és a nemzeti köznevelési 

törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében. 

 

Éljen egyéb jogával, így: 

 figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét 

 képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában 

 ha a szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékozódni 

kíván, a kérést az ÁMK igazgatójához kell címezni 

 a tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban vagy írásban, a szóbeli 

tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a szülői 

szervezet képviselőjének 

 a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek nagyobb 

csoportját érintő ügyek - a gyermekek nagyobb csoportját a házirend határozza meg - 

nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő tárgyalásánál, a meghívásról az ÁMK 

igazgatójának kell gondoskodnia.  

 ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka 

eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz az ÁMK 

igazgatója 

  gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének 

részvételével megtárgyalja 



 

A szülő szervezet képviselői minden értekezlet után kötelesek a következő csoportos 

szülői értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról.  

A szülő szervezet feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az intézmény 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza a működését. 

A szülői szervezet tisztségviselőinek személye és elérhetősége közzé van téve a hirdetőtáblán.  

Az Szülői Szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály, és az intézmény belső szabályzataiban 

megadott jogosítványaival, jogainak gyakorlásával. 

 

19.  AZ ÜNNEPEK ,  MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE,  A HAGYOMÁNYOK 

ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK  
 

Az intézményben, valamint az intézményen kívül megtartott ünnepségeken, 

rendezvényeken a gyermekek megjelenésekor – az előzetes tájékoztatás alapján – ünnepi 

öltözéket kérünk. 

Az intézmény ünnepei: 

A hagyományok ünnepek, ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú 

személyiségfejlesztésétől, érzelmi életük gazdagításától. Megalapozzuk a szűkebb és tágabb 

környezethez fűződő pozitív viszony alakulását, a népi kultúra ápolását. A felnőtt 

közösségekben hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés értékeinek 

erősítéséhez. 

Az intézményi ünnepeket, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az 

intézmény Érted - Veled Pedagógiai Programja tartalmazza. 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos 

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. Ezek az alkalmak a 

gyermekek nemzeti identitástudatának fejlesztésére, hazaszeretetük mélyítésére, az egymás 

iránti tisztelet, türelem alakítására, a közös cselekvés örömére, közösség formálására 

szolgálnak. Az ünnepek, megemlékezések, a hagyományok ápolása, bővítése az intézmény jó 

hírnevének megőrzése az óvodai közösség minden tagjának kötelessége. Az ünnepek, 

megemlékezések, mindenkor a gyermek életkori sajátosságaihoz igazodnak.  

 

 



 

Hagyományok: 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának feladata, 

tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai 

fennmaradjanak. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének 

megőrzése, növelése. 

 

A hagyomány ápolás eszközei: Ünnepségek, rendezvények, egyéb eszközök (pl. 

kiadványok) 

Az intézmény hagyományai érintik az intézmény ellátottjait, a dolgozókat, a szülőket, a 

gyereket. 

 

A hagyományápolás érvényesül az intézmény: 

 jelkép/logó/ használatával, gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével, egységes 

intézményi öltözékével, 

 az intézmény belső dekorációjával, az ünnepségek, programok rendezésével. 

Az Ófehértói Általános Művelődési Központ, Kastélykert Óvoda nevét jelképező, logó 

megjelenik: 

pólón, sapkán, iratokon, dokumentumokban, meghívókon. 

 

Rendezvényeken, kirándulásokon, közös óvodai ünnepeken a logó használatát 

szorgalmazzuk. A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb 

hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon azok ápolásáról, megőrzéséről is. 

Ünnepségek: 

 télapó 

 karácsony /nyílt / 

 farsang / nyílt/ 

 anyák napja, / nyílt/ 

 ovi - csalogató /nyílt / 

 gyermeknap / nyílt/ 

 évzáró, ballagás, /nyílt/ 



 

Megemlékezések jeles napokról: 

 idősek világnapja 

 állatok világnapja 

 víz világnapja 

 madarak és fák világnapja 

 föld világnapja 

 húsvét 

 Fehérakác falú nap 

 karácsonyi forgatag 

Nemzeti ünnepeink:  

március 15.;  június 4. (Nemzeti Összetartozás Napja), október 23. 

 

20.  AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK  

Intézményi védő, óvó előírások: 20/2012.(VIII.31.)  168.§-a, 170.§/ 

 Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 Az intézmény területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat. 

 Az intézmény területén dohányozni TILOS! 

Az óvónőnek átadott gyermek egészségéért és testi épségéért a szülő megérkezéséig az 

óvónő felel. Az óvónő a rábízott gyermekkel minden év elején, valamint kirándulások, séták, 

udvari tartózkodás előtt és egyéb szükséges esetekben (szinte naponta) – a gyermek 

életkorának megfelelően – ismerteti az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó 

előírásokat, veszélyforrásokat, az elvárható magatartásformát és ezek elsajátításáról 

meggyőződik. 

A délutáni játékidőben kérjük a szülőket, hogy a legkevesebb időt töltsék az udvaron, 

mert huzamos ideig történő jelenlétükkel veszélyeztetik azon óvodások biztonságát, akik még 

az intézményben az óvónők felügyeletére vannak bízva. A szülő megérkezésétől, a gyermek 

átadásától a szülő felel gyermeke biztonságáért. 

 

Az intézménybe járó gyermekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék 

és fogadják el társaik egyéniségét, különbözőségét, tudják kifejezni magukat, legyenek  



képesek alkalmazkodni. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakosan, 

árulkodással oldják meg. 

Kérjük, hogy óvják és becsüljék gyermekeikkel az óvoda tulajdonában lévő eszközöket 

és tárgyakat. Kérjük, hogy ügyeljenek az óvodánk tisztaságára, növényeinkre, 

épületünkre. 

Törekvéseink sikere érdekében kérjük, hogy otthon is erősítsék gyermekeikben 

intézményi nevelésünk alapelveit. Kérjük, hogy ne tegyenek gyermekeik előtt indulatos, 

negatív megjegyzéseket mások gyermekére és a felnőttekre. Reméljük, hogy az Önök 

segítségével sikerül megvalósítani nevelési feladatainkat. 

21.LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK  
 

 

Véleményezte: az Ófehértói Általános Művelődési Központ Kastélykert Óvoda Szülői 

Szervezete. (SZMK) 

 Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyv, jelenléti ív, keltezés, aláírás. 

  

Ikt.szám: 247-1/2017.                                                                    Becseiné Neményi Krisztina  

                                                                                                                 SZMK elnöke 

 

Véleményezte és elfogadta: az Ófehértói Általános Művelődési Központ Kastélykert Óvoda 

alkalmazotti közösség tagjaival kibővült testülete.  

Ikt.sz. 247-2/2017. 

Mellékelve a véleményezésről, elfogadásról készült jegyzőkönyv, jelenléti ív, keltezés, a 

jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.          

Kovács Lászlóné                                                                                  Vanicskó Csabáné  

nevelőtestület nevében                                                                            munkaközösség vezető 

Ikt.szám: 247-2/2017.                                                                     

 

Ófehértó, 2017. szeptember 1.                     PH.                                          Szabó Jánosné 

                                                                                                                      ÁMK igazgató 

 

 

A házirendben foglaltakkal egyetért Ófehértó Község Képviselő- testülete.   
 

 Ikt.sz: 97/2017.                                         PH.                                           Simon József 

                                                                                                                        polgármester        


