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Készült: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8) 

MKM. Rendelet 2§-a (7) bek. foglaltak értelmében. 

  

1. Az óvodai nevelési év rendje: 

 

Az óvodai nevelési év minden év szeptember 1 napjával kezdődik és augusztus 

31-ig tart. 

 

Az óvoda, nyitva tartása: 

 Hétfőtől – péntekig: 6-17 óráig. Szombaton zárva tart.  

Reggel 6-7 óráig és 16-17 óráig a gyermekek összevont csoportokban vannak. 

Az óvodai élet a csoportok napirendjének megfelelően zajlik. 

A munkarendben bekövetkező változások közlése:  

 5 nappal a munkarend változása előtt, írásban a gyermeköltöző 

helyiségekben, jól látható helyek kifüggesztjük. 

 

2. Az óvodai felvétel,átvétel rendje : 

 

Az óvodába minden gyermek beiratkozás után kerül. Az óvodai beiratkozás 

minden év áprilisban van, erről a szülők 30 nappal előtte a megszokott módon 

tájékoztatást kapnak. 

A beiratkozáshoz szükséges: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, Taj 

kártyája, lakcímkártyája, a szülő személyi igazolványa. 

A törvény értelmében: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 

napjáig a 3. életévét betölti,a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában 

óvodai nevelésben köteles részt venni. 

Más óvodából érkező gyermekek átvétele hivatalos átjelentkezés alapján 

történik. 

 

- Az óvodába történő beszoktatás 

- A gyermekek felvétele, amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi, 

folyamatosan történik a nevelési évben. 

- A beszoktatás gyakorlatát, részleteit a csoportvezető óvodapedagógusok 

megbeszélik, egyeztetik a szülővel, és a gyermekközösségbe történő 

bevezetése e szerint történik.  



- Beszoktatás során rugalmasan alkalmazunk e szülői igényekhez, 

kívánságokhoz, ugyanakkor a mind könnyebb, zökkenő mentesebb 

elválás érdekében, igyekszünk a gyermek számára helyes lehetőségekről 

meggyőzni a szülőket.  

- A beszoktatási időszak során igyekszünk mind több óvodai tapasztalatot 

megosztani a szülőkkel.  

- Következetes, segítő együttműködéssel nemcsak a gyermek, de a szülő 

számára is könnyebb a közösségbe történő beilleszkedés.  

 

 

3. A gyermekek és a szülők jogai az óvodában:  

 

3.1. Gyermeki jogok 

 Biztonságos, egészséges környezet. 

 Harmonikus, folyamatos napirend 

 A gyermekek személyiségének, jogainak, emberi méltóságának 

tiszteletben tartása (védelem fizikai, lelki erőszakkal szemben) 

 Tilos a testi fenyítés, kegyetlen, embertelen megalázó büntetés.  

 A gyermekek érdeklődésének, képességének, adottságának megfelelő 

nevelés. 

 A gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, cselekvési szabadság, 

családi élet tiszteletben tartása.  

 A gyermek nevelése az intézmény helyi nevelési programja alapján 

történik. 

 Állapotában személyes adottságának megfelelő, megkülönböztetett, 

különleges bánásmód- számára pedagógiai szakszolgálat segítése.  

 

- A gyermek egészségvédelme 

 

 A gyermekek az óvodában egészséges, biztonságos környezetben 

tartózkodnak. 

 Folyamatos, kiegyensúlyozott napirend során biztosított harmonikus 

fejlődésük. 

 A gyermekek az óvoda eszközeit és berendezéseit rendeltetésszerűen 

használhatják, de arra vigyázniuk kell. 

 Az óvodai nevelés során, minden dolgozó alapvető felelőssége a balesetek 

megelőzése, illetve a baleseteket előidéző veszélyforrások elhárítása, azok 

időben történő jelzése az óvodavezető felé.  

 Baleset esetén: azonnali intézkedés, az előírásoknak megfelelően:  

 Beteg, sérült gyermek elkülönítése 

- Elsősegély nyújtása 

- Orvosi, illetve szükségszerűen kórházi ellátás 



- Szülő értesítése  

 A területileg illetékes védőnő szükség szerint tisztasági vizsgálatot végez.  

 Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! 

 Tartósan beteg gyermek közösségben (óvodai) történő nevelése csak az 

érvényes szakorvosi igazolások, illetve javaslat, útmutatás alapján 

történik.  

 Fertőző beteg gyermek közösségben nem tartózkodhat.  

 Felgyógyulás után a szülő orvosi igazolást köteles hozni.  

 Részlegesen gyógyult gyermek további gyógyszeradagolását nem 

vállaljuk.  

 

-- A gyermek óvodába történő kísérésének, elvitelének rendje 

 

 Érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át a gyermeket az 

óvónőnek. 

 A gyermek óvodába érkezése- szülői döntéstől függően – kísérettel 

történik, és ugyancsak a szülő döntésétől függően, kísérettel távoznak az 

óvodából. 

 Más esetekben a szülő rendelkezik a gyermek hazabocsátását illetően:  

- Folyamatos, egyedül hazabocsátás esetén, csoportnaplóba írásban       

     dokumentálva. 

- Alkalmankénti hazabocsátásnál: szintén a szülő rendelkezik írásos    

     kérelem formájában. 

- Ebéd utáni hazabocsátás: 12.45-13 óráig.  

- A délutáni hazabocsátás 16 óráig, az alvós csoportokból 16-17 

óráig az az összevont csoportból történik.         

 A Kt. Értelmező rendelkezése szerint (121. § (1) bekezdés 11. pont) az  

     óvoda felügyeleti kötelezettsége – a nevelési- oktatási intézménybe      

      történő belépéstől a nevelési – oktatási intézménybe jogszerű elhagyásáig  

     terjedő időben áll fenn.                                                                                       

 A szülő a gyermek átvétele után a lehető legrövidebb időn belül köteles 

elhagyni az óvoda területét, beleértve annak udvarát is. 

 Az óvoda kijelölt helyiségeit (gyermekmosdók, tornatér, csoportszoba) a 

szülők higiéniai okok miatt nem látogathatják. Kivétel ez alól a 

csoportvezető óvodapedagógus által szervezett, gyermekközösséget érintő 

programok (ünnepségek, bemutatók, nyitott programok)  

 Az óvoda helyiségei csak az óvodai neveléssel, illetve a gyermekek 

speciális, differenciált nevelésével, fejlesztésével kapcsolatos célra 

használhatók.  

 Háziállattal tilos az óvoda udvarára bejönni.  

 Balesetek elkerülése végett a gyermek nem hordhat gyűrűt, nyakláncot, 

karkötőt.  



 Az óvoda tisztaságának megőrzése mindenki számára kötelező.  

 Dohányzás az óvoda egész területén és a bejárattól számított 5 méteren 

belül szigorúan TILOS. 

 Az óvoda udvarán lévő játékokat csak az óvodások használhatják             

a  nyitvatartási időben. 

 

- Az óvodai étkezés 

 

 Korán érkező gyerekek 6-7 óráig a gyülekező helyiségben, az arra kijelölt 

helyen fogyaszthatják el az otthonról hozott reggelit. A továbbiakban az 

óvodai étkeztetés a napirendben foglalt keretek közt folyik.  

 A szülők igényei szerinti étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd, uzsonna). 

Csak tízórait igénylő gyermek esetén hazabocsátás 11.30-kor.  

 Térítési díjkedvezményre való jogosultság: a hatályos rendelkezések 

értelmében.  

 Az étkezési térítési díjat a szülő köteles befizetni, az előre meghirdetett 

időpontban.  

 A térítési díj befizetéséért a szülő felelős, erre óvodai dolgozót nem kérhet 

meg.  

 Az előre látható hiányzást egy nappal előbb, reggel fél 9 óráig jelezni kell 

az óvodában. 

 

 3.2  Szülői jogok:  

 Az óvodapedagógusok tájékoztatása alapján, a törvény által biztosított 

keretek között, az óvoda életét, hagyományait ápolni, segíteni.  

 Szülői szervezetet alakítani az óvoda segítésére, az óvodába járó 

gyermekek fejlődésének, fejlesztésének érdekében (szülői 

munkaközösség, alapítvány), és képviselők útján az óvodavezetővel az 

óvoda életét fejleszteni, alakítani a korszerű követelményrendszer 

érdekének megfelelően.  

 Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok 

érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 

 A gyermek óvodai nevelésével, tevékenységével, fejlődésével, összefüggő 

többoldalú, tárgyilagos tájékoztatás: csoportvezető óvodapedagógusok 

feladata.  

 

  - A szülő kötelességei 

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

és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. 

 Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. 

 Amennyiben más óvodába kívánja elvinni gyermekét, az óvoda igazolását 

meg kell kérni. 



 Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését. 

 Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó 

pedagógusokkal. 

 Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. 

 A szülő kötelessége jelezni, gyermekével kapcsolatos, esetlegesen 

fennálló tartós egészségügyi problémát. 

 

- Az óvodavezető és az óvodapedagógusok szülőkkel való kapcsolattartása:  

 

  A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, napi rendszerességgel 

ismétlődő.  

 Alkalmas időszakok, időpontok az igény szerinti személyes 

kapcsolattartásra, napi aktualitásokat a gyermek érkezésekor illetve 

távozásakor. 

 A gyermek egyéni fejlődésével  kapcsolatos részletes tájékoztatást előre 

egyeztetett időpontban, az óvodapedagógus kötelező óráján túli időben,  

8-10 óráig az óvodavezetővel. 

 A kapcsolattartás további formái 

     - Szülői értekezleteken 

     - Nyitott napokon 

          - Családlátogatásokon 

          - Közös óvodai programokon 

Ezek időpontjairól az intézmény tájékoztatást nyújt.  

 

Felelősségvállalási szabályok:  

 

 Otthonról hozott értéktárgyakért (gyűrű, karkötő, nyaklánc, fülbevaló, 

más értékes tárgy) az óvoda felelősséget nem vállal.  

 A csoportvezető óvodapedagógusok, az általuk meghatározottak szerint 

fogadhatnak csoportjukba hozott játékokat: „kijelölt játéknapok.” 

 A gyermekek gondozása, nevelése érdekében bekért szükséges dolgok: 

- Kiscsoportosok esetében pótruházat (névvel, illetve jellel ellátva): 

alsónadrág, zokni, harisnya, atléta, ing, nadrág, pulóver) 

- Nagyobb csoportban is ajánlott a váltóruha (rövidnadrág, szoknya, 

alsónadrág, zokni, nadrág) 

- Valamennyi csoportban tornaruha használata kötelező - a csoportvezető 

óvodapedagógus által meghatározottak szerint (névvel, jellel ellátva) 

- Szükséges törölközőt, váltócipőt, pizsamát és ágyneműt hozni (névvel, 

jellel ellátva). A tisztán tartásról a szülő gondoskodik. 

-A benti cipő kényelmes, lehetőleg a bokát fogó legyen. Papucs 

használata benti cipőként nem megengedett. 



- Lehetőség szerint a gyermek felsőruházatát is névvel, jellel el kell látni 

(cipő, sapka, sál, kesztyű, szabadidőruha).  

 Kerékpártárolás csak az óvodás gyermek és szülő számára biztosított. 

 

- Az óvoda hagyományai 

 

  Az óvoda gyermekközösséghez kapcsolódó ünnepei: 

           ° Mikulás 

           ° Adventi készülődés 

           ° Karácsony 

           ° Farsang 

           ° Március 15 

           ° Húsvét 

           ° Anyák napja 

           ° Gyermeknap 

           ° Óvodai évzáró – ballagás 

           ° Jeles napok megünneplése 

           ° Gyermekek születés- és névnapjának megünneplése 

 

-A témával kapcsolatosan minden év elején összevont és csoportos szülői fórum 

keretében is tájékoztatást nyújtunk.  

 

 

A házirend közzététele: az óvodai beíráskor minden szülő kézhez kapja, a 

továbbiakban jól látható helyen, kifüggesztve mindenki számára hozzáférhető. 

  

A házirend betartása mindenki számára kötelező.  

 

 

Kelt: Szabadkígyós, 2015 09. 01.                                                                                                            

                                                                  Készítette: Sénerné Bozó Gyöngyi                                                

                                                                               Óvodavezető 

 

 

 

A nevelőtestület és az SZMK élt véleményezési jogával. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 


