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Kedves Szülők! 

Az óvoda és a család együttműködése, derűs, nyugodt családias légkör biztosítása, 

az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében kérjük, hogy az 

alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek 

érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. 

Általános tudnivalók 

 

Ezen házirend: 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

• a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény;  

•  Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendeletei, és Pedagógiai 

programja alapján készült  

• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény. 

 

Az intézmény neve, címe: 

Neve: Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 

             Székhelye: 4700. Mátészalka, Széchenyi u. 7. 

             Telephely Óvodai intézményegység: 4700 Mátészalka József Attila köz 6. 

             Telefon: 44/300-167 

           E-mail cím: katovodamsz@gmail.com 

 

1. A házirend célja, feladata  

      A házirend célja, hogy a gyermekek, a szülők, az óvoda dolgozói és a külső látogatók 

számára rögzítse a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját és a gyermek 

óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, és a magatartási szabályok hatékony 

érvényesülését állapítson meg. Valamint szabályozza még az óvodai munkarendet,  az 

óvoda és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek 

használatának rendjét. 



Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 
és Óvoda Házirendje 2018. 

 

4 

 

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

nevelés-oktatás zavartalan megvalósítását és segítse az óvoda közösségi életének 

megszervezését. Segítse a Szülőket az óvodai életben való eligazodásban, tájékozódásban, 

a helyi szokások megértésében, megtanulásában.  

    Az óvodában a napirendet úgy alakítottuk ki, hogy a szülők a házirendben meghatározottak 

szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül hozhassák be és vihessék haza.  

A házirend betartása az óvoda valamennyi gyermekének, a szülőknek, az alkalmazottaknak, 

kötelező. 

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

Házirendünkben foglaltak megtartása a gyermekek, a szülők, az itt dolgozók érdekeit 

egyaránt szolgálja. Biztonságot, kapaszkodót ad az óvodába lépés pillanatától a mindenkit 

érintő jogok és kötelezettségek rendszerében, s egyben alapja annak, hogy harmonikus, 

nyugodt, toleráns, partneri viszonyban gondoskodhassunk a ránk bízott kisgyermekekről. 

Házirendünk hatályba lépése után helyi szabályozóként fog funkcionálni, ezért a benne 

foglaltak be nem tartása számon kérhető. 

2. A házirend hatálya  

A házirend személyi hatálya kiterjed valamennyi az intézménnyel munkajogi 

jogviszonyban lévő személyre, az óvoda ellátásában részesülő gyermekre, illetve 

meghatározott esetekben a szülőre.  

• A házirend időbeli hatálya:  

Az elfogadott és jóváhagyott házirend a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre 

szól.  Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

• Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület. 

• A kihirdetés napja: 2018. 09.01. 

A gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki 

jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig 

tart. Kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is.  

• A házirend területi hatálya:  

- Az óvoda területére. 

- Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán 

kívüli programokra. 

A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok:  
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A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend 

elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol.  

A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető, a szülői szervezet képviseletében 

a szülői szervezet elnöke írja alá. A házirendet a fenntartó ellenőrzi.(Nkt. 83.§.(2)) 

3. A házirend nyilvánossága  

A házirendet nyilvánosságra kell hozni.  A házirendet ki kell függeszteni a központi, és a 

csoportszobák  faliújságaira, fel kell tölteni az óvoda honlapjára.  

A házirend egy-egy példányát át kell adni:  

- a szülői szervezet elnökének,  

- valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak,  

- a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor, ill.az első szülői értekezleten. 

A dokumentum átvételét, tartalmának megismerését a szülők aláírásukkal igazolják a 

csoportnaplóban. 

A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend 

egy-egy példányát ismét át kell adni az érintetteknek.  

4.  Az egyes gyermeki jogok biztosítására vonatkozó szabályok  

A gyermek a jogait úgy gyakorolhatja, jogaival úgy élhet, hogy azzal mások érdekeit ne 

sértse, valamint mást ne akadályozzon jogai gyakorlásában.  

• Az óvoda köteles tiszteletben tartani a gyermek személyiségi jogait, így 

különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, 

önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez 

való jogát.  

• Az óvodában foglalkoztatott személyek nem hozhatnak olyan döntést, 

intézkedést, nem cselekedhetnek úgy, hogy az a gyermek személyiségi jogait 

sértse.  

• Az óvodában foglalkoztatott személyek kötelessége, hogy elkövessenek mindent 

annak érdekében, hogy a gyermek személyiségi jogai érvényesüljenek.  

• Az óvoda köteles a nevelés szervezése során mindig olyan módszert alkalmazni, 

mely visszavezethető nevelési eszközökre, szempontokra, módszerekre.  

Az óvoda vezetősége különös figyelmet fordít a gyermekek személyiségének, emberi 

méltóságának tiszteletben tartására. Óvodapedagógusaink a gyermekcsoportban 
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keletkezett feszültségeket, magatartás problémákat differenciált pedagógiai 

módszerekkel kezelik, szükség esetén szakember segítségét kérve.  

Az óvoda a gyermek személyiségének szabad kibontakoztatása érdekében nem állíthat 

fel olyan korlátozást, mely - nevelési szempontokon kívüli, egyéb indok alapján - nem 

biztosítja valamely, az óvoda által nyújtott lehetőség igénybevételét.  

•  Az óvoda biztosítja azt, hogy a gyermekről nyilvántartott személyes adatok 

tárolási módjáról, valamint a gyermekről nyilvántartott személyes adatok 

valódiságáról a szülő tájékozódjon. A gyermek szülője kérheti – a helyes adatok 

igazolása mellett – az óvoda által nyilvántartott személyes adatok törlését és 

helyesbítését. Részletesebben az óvoda adatkezelési szabályzata rendelkezik. 

• A magánszférához való jog érvényesülése érdekében a házirendben foglaltakat a 

gyermeknek csak az óvoda területén kell betartania. A gyermek az óvodán kívüli 

nem megengedett  magatartási szabályokat akkor köteles betartani, ha az 

intézmény által szervezett foglalkozáson, programon vesz részt.  

 Az óvoda a gyermek önrendelkezési jogának érvényre juttatása érdekében nem 

kötelezheti a gyermeket arra, hogy éljen a törvényben biztosított jogával.   

Ennek érdekében nem kötelezheti például arra, hogy részt vegyen olyan foglalkozáson, 

rendezvényen, ami nem kötelező óvodai foglalkozás keretében kerül megszervezésre.  

• A gyermek családi élethez való joga védelmében tilos a gyerek családi életével, 

családi körülményeivel kapcsolatos mindennemű negatív megnyilvánulás, 

megkülönböztetés.  

• A gyermek személyiségi jogának gyakorlása nem korlátozhat másokat e jogainak 

érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-

oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve nem 

korlátozhatja a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek 

megteremtését, fenntartását. Ennek érdekében a házirend további részei is 

tartalmaznak korlátozásokat a személyiségi jogok gyakorlására vonatkozóan.  

•   Az intézmény vezetője a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeiről és azok 

igénybevételének módjáról tájékoztatja a kötelezettet 

a) a beíratáskor, 

b) az ellátás igénybevételének megkezdésekor, és 

c) a normatív kedvezmények megváltozásakor 
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•  Az óvoda biztosítja a gyermekek számára eszközeinek ingyenes használatát, 

igénybe vételét 

•  Az óvoda - amennyiben a feltételek biztosítottak - a gyermekek illetve szüleik 

számára lehetővé teszi a csoport választását is.  

• A gyermek joga, hogy egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Az 

óvoda e gyermeki jog érvényesítése érdekében védő és óvó előírásokat határoz 

meg.  

• Az óvoda területén, valamint az óvoda által szervezett óvodán kívüli programok, 

foglalkozások alkalmával a pedagógusok, illetve a nem pedagógus munkakört 

betöltő személyek számára tilos:  

- a dohányzás,  

- a szeszes ital fogyasztása  

- kábító és bódító szerek fogyasztása és tartása, valamint  

- az alkohol és kábító vagy bódító szer által befolyásolt állapotban való megjelenés, 

tartózkodás.  

Az óvoda gondoskodik arról, hogy a tűz- és balesetvédelmi szabályokat az érintettek 

megismerjék.  

Az óvoda a nevelési év megkezdésekor a gyermekeket, illetve a gyermekek szülőjét 

tájékoztatja az óvodában betartandó védő és óvó előírásokról, ennek keretében 

ismerteti a tűzvédelmi szabályzatot, beleértve a tűzriadó tervet, valamint a 

balesetvédelmi előírásokat. A gyermek szülője a tájékoztatás tudomásulvételét a 

tájékoztatás  megtörténtéről szóló dokumentumon aláírással köteles elismerni.  

Az óvoda egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások szükség szerint az 

adott helyiségben kifüggesztésre kerülnek. Az óvoda gondoskodik a pedagógusok és más 

óvodai dolgozók tűz- és munkavédelmi szabályzatban meghatározott oktatásainak 

lebonyolításáról, adminisztrálásáról 

Az óvoda gondoskodik arról, hogy a gyermekek a bombariadóval kapcsolatos 

tudnivalókat, teendőket megismerjék.  
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A gyermek, illetve a szülő joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges 

információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról 

A tájékoztatás rendje a következő:  

- az óvoda nyilvános dokumentumai:  

- az SZMSZ,  

- házirend  

- pedagógiai  program  

• Az óvoda köteles a nyilvános dokumentumairól szóbeli tájékoztatást is adni a 

dokumentumok elfogadása, valamint módosítása esetén.  

•  A szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét. Az igényt - annak jellegétől 

függően - az óvoda foglalkoztatottja a dokumentumokba való betekintési 

lehetőség biztosításával, illetve szóbeli tájékoztatás nyújtásával elégíti ki.  

• Az óvodapedagógusnak nevelő munkájával elő kell segítenie azt, hogy a 

gyermekek egymás vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy 

etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák.  

• Óvodánkban heti rendszerességgel a katolikus nevelésből adódó hitéleti 

tevékenységeken túl,  vallási felekezetnek megfelelően katolikus, görög katolikus 

és református hit és vallásoktatás zajlik. 

  

5. A szülők jogai  

A szülő joga – megismerni az intézmény:  

- Pedagógiai Programját  

- az SZMSZ-t,  

- a Házirendet.  

A gyermek mindennemű fejlődéséről a gyermek nevelésével kapcsolatos problémákról a 

szülőnek joga van tájékozódni, érdemi tájékoztatást kapni, ill. tanácsot kérni. Kérjük a 

szülőket, hogy ez irányú jogaikat akkor érvényesítsék, amikor az óvodapedagógusnak 

nem feladata a csoportjával való foglalkozás.  

Minden gyermekről fejlődési naplót vezetnek az óvodapedagógusok, Cseperedő néven,  

melybe a szülőnek évente kétszer betekintési,  joga van. 
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A szülő a gyermekéről kapott tájékoztatást aláírásával igazolja, a tájékoztatást nyújtó 

óvodapedagógus  a négyszemközti beszélgetés dátumát  aláírásával hitelesíti. 

A gyermek szülőjének joga, hogy a gyermek, illetve a szülői jogai megsértése esetén 

eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot.  

A szülő joga, hogy amikor a gyermeke felügyeleti jogát átadja, azaz a gyermeket az 

óvodában hagyja, szakképzett pedagógus legyen jelen. Ha ez az intézménynek nem áll 

módjában, akkor az intézmény bármely más dolgozója köteles ellátni a gyermek 

felügyeletének feladatát.  

Gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem maradhat!  

 A szülők szülői szervezetet hozhatnak létre és abban aktívan tevékenykedhetnek.  

 A szülői közösség, vagy szervezet figyelemmel kíséri a:  

1. gyermeki jogok érvényesülését  

2. a pedagógiai munka eredményességét  

- Gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. 

- A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá 

biztosítsa gyermekének az  óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő 

foglalkozásokon való részvételét, ha a gyerekkel foglalkozó pedagógusok 

kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

- Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a 

kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. 

A szülő joga különösen, hogy: 

• a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, 

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, 

• b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről 

rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, 

segítséget kapjon, 

• c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, létrehozását, és annak 

munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában mint választó és mint 

megválasztható személy részt vegyen, 

• d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az 

óvodaszék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt 
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napon belül az óvodaszéktől, legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen 

érdemi választ kapjon, 

• e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával 

részt vegyen a foglalkozásokon, 

• f) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - 

részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

• g) az oktatási jogok biztosához forduljon. 

h) véleményt nyilvánítson a pedagógus, a vezető és az intézmény 

önértékelésének eljárásrendje alkalmával kérdőíves felmérés vagy az OH által 

biztosított informatikai felületen. 

 

6. A szülők kötelességei  

„A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 

kiegészítő szerepet játszanak.”/ONAP/ A gyermek testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételeket elsősorban a szülő biztosítja, melynek része a 

rendszeres óvodába járás.  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 - az egyházi és magán fenntartású intézmények 

esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és 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.  

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha 

a) a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

b) a fenntartó a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 

felmentésére 

c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

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

Másik óvodába a szülő a fent említett gyermekeket a fogadó óvoda igazolásával viheti.  

 A szülő kötelessége, hogy: 

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez 
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minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje 

gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, 

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá 

tankötelezettségének teljesítését, 

c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi 

méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. 

d) Katolikus hitre nevelés elveivel azonosuljon 

 A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját 

vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon 

választhat óvodát, iskolát.   

Kulturált magatartásával tisztelje meg az óvoda dolgozóit, azok emberi méltóságát, 

jogait. Az óvodás gyermek pedagógusai és az ő munkájukat segítő alkalmazottak, a 

gyermekekkel összefüggő tevékenység során – büntetőjogi védelem szempontjából – 

közfeladatot ellátó személynek számít.  

 

7. A gyermeki kötelezettségek szabályozása  

• A gyermek kötelezettsége, hogy részt vegyen az óvodai foglalkozásokon.  

•  A gyermek kötelezettsége, hogy - életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai 

elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása 

mellett - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott 

eszközöknek a rendben tartásában.  

•  A gyermek kötelessége, hogy az óvoda vezetői, óvoda pedagógusai, 

alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.  

•  A gyermek kötelessége, hogy megtartsa az óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatában, továbbá a házirendben foglaltakat.  

8. Óvó-védő szabályok:  

• Bombariadó: Vészhelyzetben a mindenkor az óvodában tartózkodó vezető 

értesíti a rendőrséget és közben utasítást ad az épület kiürítésére. A csoportokat 

a menekülési útvonalon menekítik a közeli kar épületébe az óvodapedagógusok. 

Ez idő alatt a dajkák összegyűjtik a gyerekek holmiját, és utánuk viszik.  
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•  Tűzriadó: A tűz keletkezésének helyétől függően a csoportszobákból 

kimenekítik a gyerekeket. Közben a bent tartózkodó vezető, vagy az arra kijelölt 

személy értesíti a tűzoltókat. A folyosón levő két poroltóval meg lehet kezdeni a 

tűz oltását a tűzriadó-terv szerint kijelölt személyeknek. Egyébként minden 

elhárítási munka a tűzriadó-terv szerint zajlik. A felnőttek a tűzriadó-terv szerint 

járnak el.  

•  Az óvoda nevelőintézmény, ezért semmiféle gyógyszer beadására nem 

vállalkozhatnak az óvoda dolgozói.  

•  Óvodában belázasodott, megbetegedett gyermek esetén az óvodapedagógus 

megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt. A gyermeket a szülő viszi 

orvoshoz. A betegség után itt is szükséges az igazolás. 

•   Fertőző betegség esetén /tetű, bárányhimlő, rubeola, skarlát, májgyulladás/ a 

szülőnek bejelentési kötelezettsége van /esetleges zárlat, fertőtlenítő takarítás 

elvégzése az óvoda felada  

•  Óvodásaink évente két  alkalommal  általános fogorvosi vizsgálatban 

részesülnek. Az óvodánk védőnőivel rendszeres kapcsolatban állunk.  

9. Az óvoda nyitva tartása és működése  

9.1. A nevelési év rendje:  

•  Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az 

intenzív szakasz minden év szeptember 1-től következő év május 31-ig a nyári 

időszak: június 1.-től augusztus 31.-ig tart.  

• Az óvoda a nyári időszakban négy hétig felújítás, karbantartás és nagytakarítás 

céljából zárva tart, ennek időpontjáról február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. 

• Nevelés nélküli munkanapok: a nevelési év folyamán 5 nap, továbbképzés, 

értekezlet miatt, melynek időpontját a nevelőtestület határozza meg. Előtte 7 

nappal értesítjük a szülőket.  

• Ügyeletek megszervezése: a nevelés nélküli munkanapokon min. 10 gyerek 

igénylése esetén.  

• A nevelés nélküli napokon, az iskolai őszi, téli tavaszi szüneteinek időszakában, 

valamint június 15. után a gyermekeket a nyári életrend szerint, a létszám 

csökkenésének eredményeként összevont csoportban helyezzük el, augusztus 31-ig. 
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9.2. Az óvoda nyitvatartási rendje:  

 Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig: 6.30-17.30 óra  

A nyitvatartási idő alatt reggel 6.30-7.00-ig, ill. 17.00-17.30-ig ügyeleti rendszerben  egy 

óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 7.00-tól 17.00-ig az óvodapedagógusok 

foglalkoznak a gyermekekkel a saját csoportjukban.  

 A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra.  

 

 A gyermekek fogadása az óvodában – az óvodába érkező gyermeket minden esetben 

a szülő átadja az óvodapedagógusnak. Ha ezt elmulasztja – s a gyermek valami miatt 

mégsem megy be – az óvodapedagógus nem tud felelősséget vállalni a gyermekért, és 

nem is kérhető számon.  

A gyermeket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek. 

Délutáni pihenést nem igénylő családok számára óvodából való elindulás időpontja 12.30 óra  

A délutáni pihenést igénylő családok vegyék figyelembe, hogy a csendes pihenő 13.00– 15.00 

óra között történik, ezen idő alatt csak nagyon fontos ügyek miatt vigyék el gyermeküket. 

• A szülő minden nevelési év elején nyilatkozik, hogy kik vihetik haza a gyermeket. 

Hivatalos határozat hiányában nem áll módunkban bármelyik szülőtől megtagadni a 

gyermek hazavitelét. A válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak 

bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására. A 

válófélben lévő gyermekek szülei a gyermek érdekeit figyelembe véve – a 

gyermek hazavitelét, láthatását otthon egyeztessék. Jogerős ítélet nélkül mindkét 

szülőnek azonos joga van a gyermekhez.  

 A gyermekek helyes napi életritmusa miatt kívánatos, hogy reggel 8.00-óráig lehetőleg a 

gyermekek érkezzenek meg az óvodába. Amennyiben ez 9 óráig nem történik meg, úgy a 

gyermekek biztonsága érdekében az óvoda bejárati ajtaját bezárjuk. A gyerekek 

biztonsága érdekében a bejárati ajtó kód beütésével nyílik.  

 

• 14 év alatti testvér, csak úgy viheti haza, ha a szülő írásban kéri, és hozzájárul a 

gyermek elviteléhez.  A szülők a gyermeküket reggel óvodai dolgozónak adják át, 

az óvodából való távozáskor is felnőttől vehetik át. A szülőkön kívül, csak 

előzetes bejelentése alapján viheti el más személy a gyermeket az óvodából.  
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•  Kérjük a szülőket, hogy ha közvetlen hozzátartozón kívül más jön gyermekükért, 

azt jelezzék az óvoda dolgozóinak, ill. a gyermekkel beszéljék meg. Amennyiben 

az óvoda nyitvatartási ideje alatt nem jönnek a gyermekért, az alábbiak  szerint  

járunk el:       

1. A rendelkezésünkre álló telefonszámon próbáljuk a szülőt elérni 17.30 órától 

2. A szülőt vagy az általa megjelölt személyt az ügyeletes óvodapedagógus 

annak érkezéséig a gyermekkel az óvodában várja meg      

 

10. Óvodai felvétel, átvétel eljárás rendje (Nkt.8.§.(2.)) 

 A jegyzőt, 2020. január 01.-től az oktatási hivatal  mentesítheti a kötelező óvodába járás 

alól a három évet betöltött gyereket, egy évre a szülő kérelmére a védőnő, és az 

óvodavezető egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva.  

- Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

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

éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető. 

- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e 

törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 

gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos. 

- Óvodánkban a gyermekek felvételről, bizottság, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a 

jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda felvételi 

szabályzatának megfelelően javaslatot tesz a felvételre. 

-  - Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

Az új gyermekek fogadása egész évben folyamatosan történik.  

 

 

10.1. Az óvoda felvételi körzete:  

A Katolikus óvodának nincs felvételi körzete. 



Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 
és Óvoda Házirendje 2018. 

 

15 

 

10.2. A gyermekek átvétele  

Az óvodai felvétel, ill. átvétel jelentkezéssel történik. A szülő a nevelési év során 

bármikor kérheti a gyermeke óvodai felvételét, átvételét. 

 Hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik 

ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak az óvodák.  

- Az óvoda vezetője 

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, 

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 

közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele 

esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. 

10. 3.Az óvodai elhelyezés megszűnik 

Amennyiben a gyermeket másik óvodába íratták be, az átvétel napján, 

A fenntartó a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 

kimaradására, 

A nevelési év utolsó napján, ha a következő tanévre felvették az iskolába, 

Az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort. 

 

11. Gyermekek az óvodában  

11.1. Tankötelezettség  

A 2011. évi CXC. tv. 45§ (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 

a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a 

gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az 

óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.  

-A tankötelezettség kezdetéről 

a) az óvoda vezetője, 

b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői 

bizottság, 

c) az óvoda, vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján 

a szakértői bizottság dönt. 

Az óvoda adja ki az iskolai beiratkozáshoz szükséges Szakvéleményt.  
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11.2. Óvodába járási kötelezettség  

 Távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának szabályai (Nkt.8.§.(2)) 

Az óvodás korú gyermekek egy óvodai napon legalább 4 órát az óvodában szervezett 

tevékenységeken vesznek részt. 

• Ha a gyermek a Nemzeti Köznevelési tv. 8. §. (2) bekezdése alapján vesz részt az 

óvodai nevelésben és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál 

többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási 

helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Az 

értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával 

haladéktalanul intézkedési tervet készít amelyben a mulasztás okának 

feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, veszélyeztető és az 

igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével a gyermek óvodába 

járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat 

• Tíz nap hiányzás esetén (EMMI.r.51.§.(4.b)) 

Ha az igazolatlan mulasztás egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot az 

óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési 

hatóságot 

• Húsz nap hiányzás esetén 

Ha a gyermek az Nemzeti Köznevelési tv. 8. §. (2). bekezdése alapján vesz részt az 

óvodai nevelésben és az igazolatlan mulasztás egy nevelési évben eléri a húsz 

nevelési napot az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges 

tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot 

• Az igazolatlan hiányzásról és annak következményeiről a szülőt tájékoztatnia 

kell  

• A gyermek hiányzásáról az óvoda szükség esetén hivatalos igazolást köteles ki 

adni . 

• Az óvoda vezetője köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a 

gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. 
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11.2.1. Mulasztások igazolása  

 Az óvodából történő hiányzást a szülőnek előzetesen, személyesen, telefonon, vagy 

írásban) jelentenie kell. Az étkezés lemondása a hiányzást megelőzően egy nappal reggel 

10 óráig lehetséges az óvoda telefonján. Az ezen időpontot követően lemondott étkezés 

esetén az étkezést korrigálni utólag, ill. visszafizetni annak térítési díját nem áll 

módunkban.  

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

igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a gyermek, a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt 

kapott a távolmaradásra, 

b) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

c) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének 

eleget tenni, 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.   

 

távolmaradás oka igazolás formája igazolás határideje 

Betegség orvosi igazolás Betegség után visszatérés első 

napján az óvodába érkezéskor az 

óvónőnek kell átadni. (Orvosi 

igazolás hiányában a gyermek nem 

vehető be az óvodába, mivel 

gyógyult, egészséges állapota 

jogszerű igazolással nem 

alátámasztott.) 

Váratlan, vagy 

hivatalos esemény 

Hatósági igazolás/szülői 

igazolás írásban 

A hiányzást követő első napon, 

óvodába érkezéskor az óvónőnek 

kell átadni. 

Családi program A gyermek óvónőjének előzetes 

tájékoztatása írásban, 

megjelölve távolmaradás 

időtartamát. 

Legkésőbb a hiányzást megelőző 

napon az óvónőnek kell átadni 
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Egy hetet 

meghaladó 

hiányzás nem 

betegség miatt 

Az óvoda „szülői kérelem” 

formanyomtatványának 

kitöltése, az óvodavezető 

engedélyezése.(1. sz. melléklet) 

Legkésőbb a tervezett távolmaradás 

megkezdését megelőzően 3 nappal 

kell benyújtani az óvodavezetőnek. 

 

12. Egészséges életmódra nevelés  

Óvodánk kiemelt szempontok alapján összeállított egészségfejlesztő programmal 

működik.  

A program célja: minden óvodánkba járó gyermek – a teljes nevelési időtartam alatt – 

részesüljön a mindennapokban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő 

tevékenységekben  

Programunk megvalósításához a szülők támogató hozzájárulása szükséges. Ez főként az 

egészséges táplálkozás és a környezettudatos magatartás kialakításában 

nélkülözhetetlen.  

A környezet közeli magatartáshoz, a takarékossághoz, a szelektív gyűjtőmunkához és 

annak feldolgozásához közös mintát kell adnunk.  

A gyerekek ruházata-öltözködés  

• Az öltözködéssel nagymértékben befolyásolható a gyerekek egészségi állapota. 

Fontos, hogy öltözködjenek a gyerekek rétegesen, az időjárásnak megfelelően és 

az óvodai napirendhez igazodva (napi séta, levegőzés, udvari játék, délutáni 

pihenés, alvás).  

• Szükséges az átöltöztetéshez jellel ellátott tartalék ruha, amit egy vállfás 

zsákban helyezzenek el.  

• A mozgáshoz tornafelszerelés (tornacipő, nadrág, póló, zokni) jellel ellátott 

tornazsákban tárolva, a csoportszobában váltócipő. 

• Az óvodai ágyneműk mosása 4 hetente a szülők feladata.  

• Az óvodai törölközőket, derékaljakat a dajkák tisztítják. 
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13. Az óvodában csak egészséges gyerek tartózkodhat  

 Nem járhat óvodába az a gyerek, (az orvos által javasolt időtartamig) aki fertőző 

betegségben szenved, vagy akinél ennek gyanúja áll fenn, aki lázas, gyógyszert szed, aki 

másokat megfertőzhet.  

 A betegség miatt távolmaradást mindig jelenteni kell, különösen fontos a fertőző 

betegség esetén a szükséges intézkedések érdekében (fertőtlenítés stb.).  

 Az óvodapedagógusnak tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a gyermekeknek a 

nap folyamán. Kivéve allergia és magas láz csillapítása érdekében-szülői beleegyező 

nyilatkozat alapján.  

 Ha a gyermek napközben megbetegedett-lázas lesz, hányt, stb. értesítjük a szülőket, 

hogy időben orvoshoz vihessék.  

Betegség után a gyerek csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát.  

Baleset esetén, azonnal értesítjük a szülőket a baleset súlyosságától függően, ill. lázgörcs 

stb. esetén-azonnal orvosi ellátásban kell részesíteni a gyereket, orvos kihívása vagy 

orvoshoz szállítása.  

Évente egy alkalommal a gyerekek orvosi vizsgálaton vesznek részt. Általános, fogászat, 

szemészet stb. A védőnő rendszeresen ellenőrzi a gyerekek higiéniás állapotát.  

 

14. A gyermekek étkeztetése az óvodában  

 Óvodánk napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosít a gyermekek 

számára. Az ételt a többcélú intézmény által üzemeltetett konyhájáról szállítják.  

 Az óvodában elfogyasztott ételekből az eltett ételmintát 48 órán át a hűtőben 

megőrizzük. Az óvodában a gyerek egyéni étkeztetése otthonról hozott élelmiszerrel, 

csak rendkívüli esetben indokolt. A legtöbb speciális étkezést a konyha megoldja.  

A kirándulások alkalmával, születésnapok esetében az óvodába hozott 

sütemények szavatossága ellenőrizhető kell, hogy legyen. 

A szülők által behozott gyümölcsök szavatosságáért a szülő felel. 

Kérjük a kedves szülőket, otthonról hozott élelmiszert ne hagyjanak a gyermeknél. 
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14.1. Az óvodai étkezés befizetésének rendje:  

 Az étkezési díjat az érvényes rendelet szerint a szülők nyilatkozata alapján állapítjuk 

meg. A szülőknek lehetőségük van arra, hogy saját bevallásuk szerint a  

328/2011.(XII.29). Korm.rendelet mellékleteként megjelenő nyomtatványon 

nyilatkozzanak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez  

szociális helyzetüktől függően. 

Ha az eltartott gyermekek számában, illetve ha a családban az egy főre jutó 

jövedelemben változás történik, kérjük új nyilatkozat kitöltését, az új térítési díj 

megállapítása miatt.  

• Az étkezési térítési díj befizetése a Széchenyi iskola pénztárában történik, illetve 

az iskola bankszámlájára történő utalással. 

•  A térítési díjat havonta utólag kell megfizetni, a túlfizetés összege a következő 

havi térítési díj összegéből levonásra kerül.  

A gyermek hiányzása esetén a szülőknek kell az étkezést lemondani, ill. hiányzás után 

étkezést rendelni, legkésőbb 10 óráig, ami 24 órás eltolódással tudunk figyelembe venni. 

A bejelentést az óvoda telefonján tehetik meg. Későn jelentett hiányzásnál a térítési díj 

visszafizetésére nem tarthatnak igényt.  

13. § (1) Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi 

igénybe, a kötelezett az intézmény vezetőjénél bejelenti legkésőbb adott napon10 óráig. 

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint 

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor 

veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést. 

(1a)12 Ha az intézmény házirendje vagy az étkeztetésre vonatkozó szabályzata 

kedvezőbben nem rendelkezik, a kötelezett az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentést 

követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési 

díj fizetésének kötelezettsége alól. 

 

15. Az óvodai környezet  

 Az óvoda tisztaságának megőrzése és az egészségvédelem érdekében kérjük a szülőket, 

hogy:  

o A csoportszobába utcai cipővel ne menjenek be.  

o Az óvoda egész területén tilos a dohányzás!  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR#lbj11id5432
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15.1. Napirend, hetirend  

A rugalmas napirend ismétlődő időpontjai a gyermek biológiai ritmusát követik  

7.00-8.15 érkező gyerekek fogadása, szabad játék,  

8.15.-8.30 lelki percek, reggeli imádkozás 

8.30-10.00 folyamatos tízórai, egyéni, páros, mikro csoportos, és csoportos 

tevékenységek, mozgás, séta,  

10.00-10.30 tehetségműhelyek: sakkpalota, angol, német nyelv, néptánc, modern tánc 

10.30-12.00 udvari játék, séta, levegőzés  

12.00-13.00 ebéd  

13.00-15.00 pihenés-alvás  

15.00-17.00 uzsonna, szabad játék, hazamenetel  

 Az óvoda rugalmas napirend alapján működik, követi a helyi szokásokat, 

rendezvényeket, időjárási viszonyokat. A napirend szervezését a csoportvezető 

óvodapedagógusok végzik, a napirendtől való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető 

engedélyezheti.  

Az óvodán kívüli tevékenységek, kirándulások, séták az óvoda vezetőnek , és a szülők 

felé írásban való bejelentés után történik.  

A napirend jelentős tartalmi feladatai a csoportok nevelési programjában:  

a játék, a játékos tevékenységek  

a megfelelő mozgás és testedzés biztosítása, mindennapos mozgás 

az értelmi-érzelmi fejlődés megvalósítása, a kreativitás fejlesztése,  

ének, énekes játékok, zene, rajz, mintázás, kézimunka, verselés és mesélés,  

a környező világ tevékeny megismerése  

 

15.2. Az óvoda helyiségei használatának szabályozása  

Őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a gyermek az óvodai nevelés 

során használt eszközöket, az óvoda játékszereit, óvja udvari létesítményeit, 

felszereléseit,  

Tartsa meg az óvodai foglalkozások, helyiségek és az óvodához tartozó területek 

használati rendjét,  



Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 
és Óvoda Házirendje 2018. 

 

22 

 

Tilos az óvodába hozni minden olyan tárgyat, mely mások testi épséget, egészségét 

veszélyeztetheti, vagy nagy érteket képvisel (gyűrű, ékszer, lánc).  

A többi gyermek szempontjából nem etikus az óvoda területén otthonról hozott 

élelmiszerek nassolása (csokoládé, sütemény stb.), valamint higiénés szempontból ne 

helyezzenek el a gyermekek szekrényébe élelmiszereket, italokat és különböző 

tárgyakat.  

 A gyermek által szándékosan okozott kárt a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a 

szülőnek meg kell térítenie.  

 

15.3. Egészségvédelmi, baleset megelőzési előírások  

• A balesetek megelőzése érdekében az óvoda minden alkalmazottjának ismernie 

kell a baleset megelőzési és tűzvédelmi előírásokat.  

•  Minden gyermeket a nevelési év első napján balesetvédelmi, tűzvédelmi 

eligazításban kell részesíteni, bemutatni a kockázati helyzeteket, a 

balesetveszélyes helyeket és helyzeteket, valamint ezek elkerülésének módját  

• Az óvodában tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és testi 

épségük védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani, a keletkező balesetek 

felelősségét vállalni (a gyermekek korához mérten). 

•   Az óvoda tűzvédelmi és baleset-megelőzési szabályzata az irodában található, a 

kivonulási terv egész évben, jól látható helyen kerül kifüggesztésre.  

• Balesetveszély esetén az óvodában tartózkodó minden személynek kötelessége 

szólni az éppen ott levő felnőttnek (óvodapedagógusnak) még akkor is, ha a 

baleset nem következett be.  

•  A balesetvédelmi előírások betartása kiterjed az óvodán kívül szervezett 

rendezvények és tanulmányi kirándulások körére, a közúti közlekedésre is  

 

16. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei  

16.1.A gyermekek jutalmazásának elvei és formái  

A gyermekek jutalmazásának elvei:  
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A gyermekek nevelésében a pozitív értékek elismerésére, a helyes magatartás 

megerősítésére helyezzük a hangsúlyt, az elismerést, a dicséretet tartjuk elsődleges 

nevelői módszernek.  

Az óvodában a gyermekek jutalmazásának formái:  

- a szóbeli elismerés, a dicséret,  

A dicséret kiterjedhet:  

- a gyermek magatartására,  

- gyermek tevékenységében végzett, kiemelkedő teljesítményére.  

A dicséret történhet:  

- egyénileg, gyermekenként, illetve  

- csoportosan, adott közösség számára.  

történhet még gyermeki közösség előtt, nyilvánosan. 

16.2 A gyermeket fegyelmező intézkedések elvei és alkalmazásának formái  

A gyermeket fegyelmező intézkedések elvei:  

- a gyermek saját és mások testi épségének veszélyeztetése,  

- a gyermek nem megfelelő magatartása, az alapvető közösségi szabályok be nem tartása 

miatt.  

Az óvodában a gyermeket fegyelmező intézkedés alkalmazásának formái:  

- a gyermek szóbeli figyelmeztetése,  

- a gyermek időleges kivonása a tevékenységből, más tevékenységbe való  átvezetése 

A gyermeket fegyelmező intézkedésre csak indokolt esetben kerül sor.   

 

17. Szülők az óvodában  

A család és az óvoda közös nevelési elvének kialakítása  

Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

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

de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat a kisebb gyerekek, 

felnőttek segítségével, a nagyobb gyerekek önállóan oldják meg. Kommunikációjukban 

törekedjenek a megegyezésre, egymás igényeinek figyelembevételére. Ezen törekvésünk 

sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék 

gyermekeikben.  
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Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei az óvodapedagógusokkal  

Kérjük a szülőket, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő 

fórumokon aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást.  

 A gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós 

együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus ellentét 

esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve az óvoda vezetőjét, és 

velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.  

  

Az együttműködésre alkalmas fórumok:  

o Szülői értekezletek évente 2-3 alkalommal 

o családlátogatások 

o  Nyílt napok, közös rendezvények  

o Fogadóórák (vezetői, óvodapedagógusi) 

o  Az óvodapedagógussal való rövid, esetenkénti megbeszélések  

 

 Óvodánk nyitott és folyamatos napirenddel dolgozik. Kérjük a Szülőket, ehhez 

alkalmazkodjanak, a gyerekcsoportban folyó nevelőmunkát ne zavarják meg a reggeli 

hosszas beszélgetéssel. Reggel csak rövid információ átadására törekedjenek. Az 

óvodapedagógussal történő hosszantartó, igényesebb beszélgetésre du. ill. előre 

megbeszélt időpontban kerülhet sor.  

A gyermek elhozhatja otthonról az óvodába kedvenc játékait, de ezzel minden gyerek 

játszhat, a játék megóvásáért az óvoda felelősséget nem vállal.  

 

18. Egyéb szabályozások 

Az óvodánkban Szülői Szervezet működik, melyet az óvodai csoportokban választanak 

meg. Az SZSZ vezető képviseli a gyermekcsoport nagyobb- legalább 75%-át érintő 

kérdésben a csoport érdekét, szülői értekezleteken, fórumokon stb.  

A gyermekcsoportokban a faliújságon találhatók a hírek, tájékoztatások, melyet a 

szülők folyamatosan kísérjenek figyelemmel.  
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 Különféle hirdetések csak az óvodavezető jóváhagyásával helyezhetők el az óvoda 

környezetében. Ügynököket nem fogadunk-kivéve óvodát érintő pedagógiai jellegű 

kérdésekben.  

 

19. Az óvoda biztonságát garantáló szabályok  

• Az óvoda épületének helyiségei más célra nem hasznosítható (kivéve-

tornaterem)  

•  Az óvoda bejáratának biztonságos bezárásról minden esetben szíveskedjenek 

gondoskodni.!  

•  A gyermek kerékpárja a felnőttek részére fenntartott kerékpár tárolóban 

helyezhető el. 

• Az óvoda udvarán csak az óvoda nyitvatartási idején játszhatnak a gyerekek.  

•  Tűz és bombariadó esetén az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik  

20. A katolikus Óvoda erkölcsi, hitéleti elvárásai: 

Óvodánk a Római Katolikus Egyház által fenntartott intézmény, de nyitva áll minden 

jóakaratú, az óvodában folyó keresztény értékrenden alapuló nevelést elfogadó család 

előtt. Óvodánk katolikus jellegéből adódik, hogy felvételkor előnyt élveznek azon 

családok gyermekei, akik hitüket gyakorló keresztény életet élnek, de missziós 

hivatásunkat felvállalva szívesen fogadjuk a hitre nyitott, de még nem gyakorló családok 

gyermekeit is. 

Örömmel vesszük, ha a családok saját keresztény gyakorlatukkal is erősítik a 

gyermekekben elültetett hit csíráinak kibontakozását családi imákkal, szentmise 

látogatásokkal, közösségi életbe való bekapcsolódással, illetve elvárjuk, hogy az óvoda 

által szervezett hasonló rendezvényeken örömmel vegyenek részt, ezzel is példát 

mutatva gyermekeik számára. Iskolaválasztásában is – ha van rá lehetősége – vegye 

figyelembe az óvodában megalapozott keresztény nevelés tovább érlelését. 

A keresztény pedagógus - és az intézmény minden dolgozója - tekintse Jézus Krisztust 

személyes megváltójának, legyen elkötelezett, hitét gyakorló keresztény ember. 

Életében és munkájában tudja megjeleníteni a keresztény értékrendet, legyen hiteles a 

pedagógiai munkájában és emberi - munkatársi, szülőkkel való – kapcsolataiban. 
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Ismerje, tartsa be és másokkal is tartassa be a Magyar Katolikus Egyház Közoktatási 

intézményeiben dolgozó 

pedagógusok számára összeállított Etikai Kódexet 

21. Záró rendelkezések  

Az óvoda Házirendjét a nevelőtestület fogadja el, amely  a fenntartó ellenőrzésével válik 

érvényessé. A szülőknek biztosítjuk az egyetértési joguk gyakorlását.  

A hatályba lépett Házirendet meg kell ismertetni az óvoda minden dolgozójával és 

minden szülővel.  

A Házirend az óvoda honlapján megtalálható.  

A Házirend felülvizsgálatának időpontja és módosítása szükség esetén minden év 

augusztus hónapban. 

 

Záró rendelkezések:  

A Házirend hatálya, hatályba lépése: 2018. 09.01. 

Hatálya kiterjed: a szülőkre, gyerekekre, az óvoda dolgozóira  

A felülvizsgálat rendje: évente  

A Házirendet elfogadásának ideje: 2018. 09.01. 

  

A Szülői Szervezet véleményezte: 2018. 09.01. 

 

A fenntartó ellenőrizte: 2018.  

 

Mátészalka, 2018. 09.01. 

 

 

 

 

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

Szülői szervezet vezetője                                                          intézmény egység vezető 
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Házirend 1. sz. melléklet 

Szülői kérelem, a gyermek igazolt hiányzásához 

 
Alulírott, szülő, gondviselő, ezúton kérem, 

hogy……………………………………………………………………...nevű gyermekemnek, 2016. 

…………hó………….napjától- 201……….hó……….napjáig, az óvodai foglalkozásról való 

távolmaradásának engedélyezését! 

Dátum:………………………………….. 

-------------------------------------------------- 

Aláírás 

Szülő, gondviselő 

 

A …………………………………………………………. (Óvoda neve, címe)……………………..OM 

azonosítója  ………………………………….óvoda vezetője a20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet51. § (2) a) bekezdése* alapján  

sorsz. A hiányzó gyermek adatai 

1. Gyermek neve  

2. Oktatási azonosítója  

3. Az igazolt hiányzás ideje -tól -ig 

 

A fenti időszakra, házirendben meghatározottak szerint engedélyt adok 

a távolmaradásra, a hiányzást igazoltnak tekintem. 

Dátum: 

------------------------------------- 

Óvodavezető aláírása 
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