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A házirend célja, feladata és tartalma 

 

 A házirend a közoktatás intézményeinek belső jogi normákat tartalmazó, a törvény 
hatalmát közvetítő jogi szabályozás, melynek kötelező tartalmi és eljárási kellékei 
vannak. Attól válik jogszabállyá, hogy: 
 A szabályozás elkészítését jogszabályi felhatalmazás teszi kötelezővé 
 A megfogalmazott szabályok kikényszeríthetők, megsértésük jogi felelősséget 

eredményez 
 Közzététel után mindenki számára nyilvános és hozzáférhető 

 Célja: a törvénybe foglalt jogi, magatartási szabályok hatékony érvényesülése 
 Tartalma: a törvényi felhatalmazásnak megfelelő végrehajtási, eljárási, gyakorlati, 

magatartási szabályok kialakítása 
 Kerete: a törvény, mert a házirend nem ütközhet jogszabályba, és kötelező arról 

rendelkeznie, amire a törvény felhatalmazta 
 Létrejötte és módosulása: csak a törvény által meghatározott rendben legitim 
 Érvényesülése: nyilvánosságra hozatal, kihirdetés esetén  

   Érvényességi követelmények: 

 A házirend időbeli hatálya: A …. / 2016. határozatszámon elfogadott és jóváhagyott 
házirend a Kaposszekcsői Csillagvirág Óvoda vezetőjének jóváhagyásával, a 
képviselőtestület egyetértésével a szülői közösség véleményének kikérésével a 
kihirdetés napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát 
veszti a 2013-ban elfogadott házirend. Felülvizsgálata évenként, illetve 
jogszabályváltozásnak megfelelően. 
 

 Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT 
elnöke. 

 A kihirdetés napja: 2016.szeptember 1. 
 
 

 A házirend személyi hatálya kiterjed: 
 Az óvodával jogviszonyban álló gyermekre, pedagógusra, pedagógiai munkát 

közvetlen segítőkre, valamint a szülőkre. 
 Azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban állnak, de részt vesznek 

az óvoda feladatainak megvalósításában. 
 A házirend területi hatálya kiterjed: 

 Az óvoda területére. 



 

 

 Az óvoda által szervezett-a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó-
óvodán kívüli programokra. 

 Az intézmény képviselete szerinti külső kapcsolati alkalmakra. 
 A házirend jogszabályi háttere: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 
 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelméről 
 15/1998. (IV.30) NM rendelete 

 

 

Az óvoda igénybevételének rendje 

 

A gyermek igénybe veheti az óvodát: 

 ha két és fél éves korát betöltötte 
 a harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolc éves 

koráig 
 amikor a gyermek egészséges, és erről orvosi igazolást tud a szülő bemutatni 

az óvodapedagógusnak 
 akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette az adott hónapra. 

Óvodai beiratkozás, átvétel, áthelyezés: 

 A Nemzeti köznevelési törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) bekezdése kimondja, hogy 
az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. 

 Az Nkt. 49. §- a szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az 
óvodába a gyermek –az alábbi kivétellel- harmadik életévének betöltése után vehető 
fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek 
felvétele folyamatos. 

 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, vagy a felvételi körzet több 
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme 
teljesíthető. 

 Óvodánk elsősorban azokat a gyermekeket veszi fel, veszi át, akik a körzetünkben 
laknak, vagy a szülők itt dolgoznak. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. 
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető 
javaslatot tesz a felvételre. 



 

 

 A helyi önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva 
tartásának rendjét. Óvodánknak fel kell venni, át kell venni az a gyermeket, akinek 
kötelező (öt éves kor után) óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye a körzetében található. Helyhiány esetén, mint kötelező felvételt biztosító 
óvodának, a fenntartóval közösen gondoskodni kell a gyermek elhelyezéséről egy 
másik óvodában. 

 A szülők és a gyermekek számára egy szervezett nyílt nap keretében lehetőséget 
biztosítunk az intézmény megtekintésére és a felmerülő kérdések megválaszolására. 

 A beiratkozás folyamatos, a jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé. Az adatok 
igazolása érdekében a gyermek és a szülők személyazonosságát igazoló 
dokumentumokat be kell mutatni. 

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

 Másik óvodából való átvételre szabad férőhely esetén van lehetőség 

Az elhelyezés megszűnése: 

 Megszűnik az óvodai elhelyezés az iskolai életmódra való felkészítő foglalkozások 
kivételével, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot hiányzik, 
feltéve, ha az óvoda legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette a szülőket a 
hiányzás következményeiről. 

 Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja áthelyeztetni gyermekét. 
 Óvodaköteles gyermek igazolatlan hiányzásáról, illetve rendszeres késésről a jegyzőt 

értesíteni kell. 
 Nkt. 53 § (10) Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a nevelési-oktatási intézmény 

jogutód nélkül megszűnik. 
 Közoktatási törvény 74. § (1) Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha 

 ha a gyermeket egy másik óvoda átvette, az átvétel napján 
 a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon 
 az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető-a szülő eredménytelen 

felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után - megszüntette, a 
megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján 

 a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján 
 a gyermeket nem vették fel az oskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, 

amelyben a nyolcadik életévét betölti. 

Az (1) bekezdés b, c, pontjában és a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a 
gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába, ha a gyermek e törvény 24. § -
ának (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben. Az (1) bekezdés c, pontjába, 
valamint a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók akkor sem, ha a gyermek hátrányos 
helyzetű. 

 

 



 

 

Az óvodai csoportba sorolás szempontjai 

 A csoportszervezés kor szerinti, és vegyes életkorú, részben osztott csoportokban 
történik. 

 A csoportba sorolás legfőbb szempontja az életkor, és az esélyegyenlőség biztosítása. 
 A felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a vélemények figyelembevételével, 

az óvodavezető dönt. 

 

Az intézmény nyitva tartása 

 

 A nevelési év szeptember 01.-től következő év augusztus 31.-ig tart. 
 Szorgalmi időszak adott év szeptember 1-től következő év május 31.-ig tart. Az 

óvoda június 01-augusztus 31-ig nyári napirend szerint működik. 
 Nyári zárva tartás idejéről a szülők február 15-ig tájékoztatást kapnak. A nyári 

zárva tartás idején történnek a karbantartási munkák, a nagytakarítás. 
 Télen a két ünnep között zárva van. 
 Nevelés nélküli munkanapokon ügyeletet szervezünk, amennyiben legalább tíz 

gyermek igényli azt. Igényüket a kiadott nyilatkozatokon jelezhetik. 

 Nevelési évenként 3 nevelés nélküli munkanapot szervezünk. A nevelés nélküli 
munkanapot 7 nappal előbb kihirdetjük. 

 A nevelés nélküli munkanapokat nevelési értekezletek megtartására, szakmai 
napokon való részvételre fordítjuk innovációnk elérése érdekében. 

 A vidékieket írásban tájékoztatjuk az óvodai nyitva tartással kapcsolatos 
változásokról, az óvoda ünnepeiről. 

 Az ügyelet megszervezésének rendje zárás alatt, illetve a nevelés nélküli napokon: a 
nevelés nélküli napokon valamint nyáron június 15-e után a gyermekeket 
összevont, ügyeleti csoportban helyezzük el, augusztus 31-i. 

 Az óvoda napi nyitva tartása: hétfőtől –péntekig 6-1630-ig. 
 A gyermekek összevont csoportokban tartózkodnak 6-7.45-ig és 16-16.30-ig, 

délután, jó idő esetén, az udvaron. 
 Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a 

gyerekekkel. 
 A reggeli és a délutáni gyülekezés az ügyeletes óvodapedagógus csoportjában 

történik, melyet a faliújságon jelzünk a csoport nevének kiírásával. 
 Az óvodába reggel 8.30 óráig várjuk a gyerekeket. Az ebéd után haza menő 

gyerekekért 12.45 és 13 óra között jöjjenek a szülők. 
 Amennyiben a szülő az óvoda zárásának idejéig nem érkezik meg, az 

óvodapedagógus telefonon megkeresi a szülőt és megérkezéséig a gyermekkel az 
óvodában marad. 



 

 

 A szülők a nyitva tartással kapcsolatos javaslatokat, véleményeket az intézmény 
vezetőjénél, vagy a szülői közösség vezetőjénél írásban jelezzék. A szülői 
közösség vezetője továbbítja az intézmény vezetőjének, majd a nevelőtestülettel 
való egyeztetés után a vezető írásban válaszol a szülői közösségnek. 

 
 
 
 

Az óvoda heti rendje, napirendje 
 

 Heti rend, napirend: 
 Az óvodai nevelés heti és napi ritmusát, a rendszerességet a heti-illetve a napirend 

biztosítja. 
 A heti rend tartalmazza a tevékenységek - A külső világ tevékeny megismerése, 

Matematikai tartalmak tapasztalatok, Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játék, 
tánc, Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, Mozgás időbeni ütemezését. 

 A napirend folyamatos és rugalmas, a tevékenységekhez és a gyermekek egyéni 
szükségleteihez igazodik.    

 Reggelit fél 9 óráig biztosítunk az érkező gyermekeknek. 
 Fakultatív hittan az óvodában 
 A szülők igénye alapján fakultatív lehetőséget biztosítunk a gyermek hittan 

szervezésére felekezetenként. 
 A vallásos foglalkozásokat egyházi/felekezeti hitoktató tartja, a fejlesztő szobában. 
 A vallásos foglalkozás iránti igényüket a szülők szeptember 10-ig jelezhetik. 

 Ingyenes szolgáltatások és megvalósításuk rendje 
 A gyermekek fejlesztését szükség szerint utazó logopédus illetve gyógy testnevelő 

segíti. 
 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésében gyógypedagógus is 

részt vesz. 
 A foglalkozások helyben, az óvoda fejlesztő szobájában valósulnak meg. 

 Térítéses szolgáltatások és megvalósulásuk rendje 
 A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tanuszodájában tanfolyami díj 

ellenében úszásfoglalkozáson vehetnek részt a gyermekek, melyre mikro busszal 
óvodapedagógusi és dajkai kísérettel kísérjük az előzetes igényfelmérés alapján 
jelentkezőket. 

 A gyermekek óvodán kívüli programokon való részvételéhez, közlekedési 
eszközökön történő utaztatásához előzetes hozzájáruló nyilatkozatot kell tenni. 
Ilyen alkalom a színházlátogatás, kirándulás is. 

 

 

 



 

 

 

 Óvodai rendezvények, ünnepek 

 

 Az óvodai rendezvényekre, ünnepek szervezésére az óvoda munkaterve szerint 
kerül sor, melyről a szülőket tájékoztatjuk.  

 A szülők bevonásával szervezett programok: Szüreti felvonulás, Márton nap, 
Adventi teadélután, Anyák napja, Gyermeknap, Pünkösdölő, Ballagás, évzáró. 
 
 
 
 

A gyermekek és a szülők jogai és kötelességei 
 
 

 A gyermeki jogok, kötelezettségek érvényre jutása 
 Az intézmény kötelessége, hogy a gyermekek testi, lelki, erkölcsi fejlődéséhez, a 

gyermeki jogok érvényesüléséhez biztosítsa minden tagóvodába a megfelelő 
feltételeket. 

 Az óvoda biztonságos és egészséges környezetet nyújt a gyermekek számára. 
 A gyermekek óvodai élete a csoport napirendje és heti rendje szerint folyik. 
 A napirendben naponta lehetőséget biztosítunk játékra, mozgásra, levegőzésre, 

háromszori étkezésre, és igényeinek megfelelően pihenésre. 
 Az óvodapedagógusok állandó felügyelete biztosított. 
 Az óvodában a gyermek személyiségét és tevékenységét tiszteletben tartó , 

gyermekközpontú nevelési módszereket alkalmazunk. 
 A gyermekek tevékenységét, viselkedését személyre szabott, pozitív értékeléssel 

ösztönözzük. 
 Az óvoda feladata a sajátos nevelési igényű, a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek integrált nevelése, valamint a tehetséggondozás is. 
 A gyermek fejlődését szükség szerint egyéni fejlesztő foglalkozások, valamint 

logopédus, gyógypedagógus, gyógy testnevelő bevonásával segítjük. 
 Differenciáló, aktivizáló, módszerek alkalmazásával, sokféle tevékenységi 

lehetőség biztosításával, a gyermek önállóságának támogatásával segítjük 
fejlődésüket. 

 A gyermeket az óvodában a felnőttek és társaik tiszteletére, a környezet, az 
eszközök óvására, megbecsülésére neveljük. 

 Segítjük a gyermeket a közösségbe beilleszkedni és az esetleges problémák, 
konfliktusok megoldásában. 

 Az intézményvezető köteles a gyermekjóléti szolgálatot értesíteni, ha a gyermek az 
óvodán kívüli környezetében súlyos vészhelyzetbe kerülhet, vagy került. 



 

 

 Általános elvek a jutalmazásra: A megerősíteni kívánt személyiségjegyek, 
viselkedés, kiemelkedő képességek elismerése rendszeres, konkrét, a gyermek 
számára érthető módon szóbeli dicsérettel a társak előtt.                                
Jutalmazást alkalmazunk: 
 a csoportban tett kiemelkedő teljesítményért 
 példaként állítható magatartásért 
 udvariasságért, előzékenységért 
 önkéntességért 

Jutalmazás formái: 

 dicséret, simogatás, pozitív kiemelés a csoport előtt 
 egy napra hazavihet egy játékot az óvodából 

 szóbeli dicséret a szülő előtt 
 kisebb jelképes dolog pl: szívecske rajzolása a kézfejre 

Fegyelmezés: A gyermeki jogok tiszteletben tartása mellett a nem kívánatos 
viselkedés kioltására törekszünk példamutatással, felszólítással. Elmarasztalást 
alkalmazunk: 

 magatartásával veszélyezteti saját és társai testi épségét 

 nem tartja be a szabályokat és ezzel zavarja társait, a kezdeményezést, 
foglalkozást 

 ha csúnyán beszél, nem tartja be az kulturált viselkedési normákat 

 társait bántalmazza 

 játékokat, berendezési tárgyakat rongálja. 
Fegyelmezés módszerei:  

 személyes példamutatás mellett a szabályok megerősítése   
 figyelem felhívás a nem kívánt viselkedés veszélyeire 

 négyszemközti beszélgetés 

 

 

 
  

 A szülői jogok, kötelességek érvényesülése 
  A szülő joga, hogy gyermeke óvodai életéről, fejlődéséről rendszeres tájékoztatást 

kapjon, az óvoda működését szabályozó dokumentumokat és az intézmény 
Pedagógiai Programját megismerje. 

 A szülők tájékoztatásáról a napi találkozások, a szülői értekezletek, a fogadóórák, 
a faliújság és az intézményi honlap segítségével gondoskodik az óvoda. 

 Az óvodában nyitott programot is szervezünk a szülők számára. 



 

 

 Egyes gyerekek fejlődéséről elsősorban fogadóórák keretében beszélget a szülő és 
az óvodapedagógus. A fogadóórák időpontját a csoport óvodapedagógusai a 
szülőkkel egyeztetve alakítják ki úgy, hogy egy nevelési év során minden szülőnek 
legyen lehetősége részt venni legalább két alakalommal. 

 A szülő joga, hogy igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. 
 Szülői értekezletet évente legalább három alkalommal tartunk. 
 A szülő kötelessége, hogy gyermeke fejlődéséhez minden elvárható segítséget 

megadjon, az eredményes együttnevelés érdekében működjön együtt az 
óvodapedagógussal. 

 Az óvoda kezdeményezésére a pedagógiai szakszolgálat vizsgálatán, illetve a 
fejlesztő foglalkozásokon biztosítsa a gyermeke részvételét. 

 A szülő köteles gyermekét személyesen átadni illetve átvenni óvodába érkezéskor 
és távozáskor az óvodapedagógustól. 

 Reggel és délután a gyermek átvételénél illetve átadásánál az óvodapedagógusnak 
csak fontos információk átvételére és átadására van lehetősége, mert a hosszabb 
megbeszélés elvonja a gyerekekkel való foglalkozástól. 

 másodfokon az óvodavezetőhöz fordulhat. 
 A szülőnek jogorvoslati lehetősége van az óvodai döntésekkel kapcsolatban, 

amelyre 15 nap áll rendelkezésre. 
 A szülői és a gyermek kapcsolattartási tiltást és a gyermek kiadásának 

korlátozásait csak érvényes gyámügyi határozattal, írásbeli megegyezéssel tudunk 
érvényesíteni. Ennek hiányában az intézménynek nem áll jogában a gyermeket 
kikérő szülő elé akadályt gördíteni. 
 

 A gyermekek ápoltsága, ruházata az óvodában 
 A gyermek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi 

megfelelő méretűre le van vágva. 
 A csoportszobai, udvari váltóruhát, cipőt egészségi, kényelmi és balesetvédelmi 

szempontok szerint válasszák ki. Papucs használata nem megengedett! 
 Az öltözék jellel való ellátását kérjük. A ruhadarabokat, cipőket a kijelölt helyen 

az öltözőben, a gyermek saját polcán helyezzék el. 
 A ruhazsákban legyen évszaknak, időjárásnak megfelelő pótruha életkortól 

függetlenül. 
 A csoportszobában utcai cipőben közlekedni a higiénia és a tisztaság megóvása 

érdekében nem lehet! 
 A tornafelszerelés meglétéről az óvodapedagógusok tájékoztatása alapján a szülő 

gondoskodik. 
 

 A szülő képviselettel való együttműködés 
 A szülők joga a szülői szervezet választása 
 A Szülői Szervezet az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben 

véleményezési, javaslattevő joggal rendelkezik. 



 

 

 A Szülői Szervezetet az óvodavezető rendszeresen tájékoztatja az intézmény 
működéséről és a nevelőmunka eredményességéről. 

 A Szülői Szervezet képviselője a gyerekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben 
tájékoztatást kérhet, az ilyen témával foglalkozó nevelőtestületi értekezletre 
meghívást kap. 

 A gyermekek nagyobb csoportja a 20 főt meghaladó számú. 
 

 

Védő-óvó előírások 
 

 
 Beteg gyermek az óvodában 
 Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. 

 Beteg, lázas, kiütéses vagy élősködővel fertőzött gyermek a többiek egészségének 
védelme miatt nem maradhat az óvodában. 

 Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. 
 Az óvodapedagógus gyógyszert csak kivételes esetben (pl. láz görcs, allergia) 

adhat be a gyermeknek. 
 z óvodában észlelet betegség esetén az óvodapedagógus gondoskodik a gyermek 

elkülönítéséről és a szülő értesítéséről. 
 A gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az 

intézményt. 
 Tárgyak óvodába történő bevitelének szabályozása 
 A gyerekek csak az óvodapedagógussal való egyeztetés után hozhatnak –

elsősorban az óvodai beilleszkedést, pihenést, fejlesztést segítő-otthoni tárgyakat, 
eszközöket, játékokat az óvodába. 

 A nagyobb értékű eszközök megőrzéséért az óvoda nem vállal felelősséget. 
 Baleset megelőzés, balesetek kezelése 
 A gyermekek biztonsága érdekében az óvoda kapuját „gyerekzárral” kell ellátni. 
 Napközben az óvoda főbejáratát zárva tartjuk,- csengetéssel lehet jelezni - az 

épületbe való bejutást az udvarról megközelíthető bejáraton biztosítjuk. 
 Az óvodapedagógus a szülőtől átveszti a gyermeket és az óvodában tartózkodás 

alatt felügyel rá. 
 Az érkező szülőnek ha az óvodapedagógus átadja a gyermeket, attól kezdve a 

szülő a felelős a gyermeke felügyeletéért az óvoda épületében és az óvoda udvarán 
egyaránt. 

 A gyermek az óvoda épületéből csak szülővel együtt távozhat. Ettől eltérés lehet, 
ha a szülő előre bejelenti, hogy kinek adható át a gyermek. 

 Amennyiben a gyermek egyedül megy haza, a szülő írásos nyilatkozata szükséges. 
 Baleset esetén a súlyosságot mérlegelve járunk el,ellátjuk a sérülést, , orvoshoz 

visszük a gyermeket, súlyos esetben mentőt hívunk. 
 A szülőt a balesetről értesítjük. 



 

 

A gyermek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 

 

 A gyermek hiányzása, igazolásának módja 
 Az intézménybe felvett gyermek rendszeres óvodába járását a szülőnek biztosítani 

kell. 
 Ha a gyermek az óvodából távol marad, mulasztását igazolni kell. 
 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen azt bejelentette,- az 

„óvodai hiányzások igazolása” nyomtatványon aláírásával igazolja- a gyermek 
beteg volt és ezt az orvos igazolja, vagy hatósági intézkedés illetve alapos indok 
miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. 

 A hiányzás bejelentésének legkésőbbi időpontja reggel 8.30 perc. A bejelentés 
megtehető személyesen, vagy telefonon. 

 Betegség miatti hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással járhat újra 
óvodába. 

 Igazolatlan hiányzás és következményei 
 Ha a gyermek mulasztását nem igazolják, igazolatlan mulasztásnak minősül a 

távolmaradása. 
 A gyermek igazolatlan távolmaradása esetén az óvodavezető írásban felhívja a 

szülő figyelmét a rendszeres óvodába járásra. 
 Ha a gyermek 10 napnál többet mulaszt igazolatlanul egy nevelési évben, az 

intézményvezető értesíti az illetékes szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti 
szolgálatot. 
 
 

Az étkezési térítési díjak befizetése és lemondás 

 A befizetések időpontját kifüggesztjük az óvoda faliújságjára. 
 A befizetéseket a polgármesteri hivatalban tehetik meg a szülők. 
 Az ingyenes és az 50%-os étkezési díj jogszabályban meghatározott feltételek megléte 

esetén igényelhető (rendszeres nevelési segélyről szóló határozat bemutatása, 
nagycsaládosok, orvosi igazolás) a jogosultság igazolásával. 

 Az önkormányzat további térítési kedvezményt adhat, amennyiben a család igazolja 
jövedelmét, és az a megjelölt összeghatár alatt van. 

 Az esetleges hiányzás bejelentésének elmulasztása esetén a térítési díj visszafizetésére 
nincs lehetőség. 

 A fizetési kötelezettség elmulasztása miatt a gyermek óvodai ellátása nem szüntethető 
meg. 



 

 

Az óvodai elhelyezés megszűnése, beiskolázás rendje 
 

 Az óvodai elhelyezés megszűnése 
 Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermeket másik óvoda átvette, a jegyző a 

szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából való kimaradására, illetve a 
gyermeket felvették iskolába. 

 A szülőnek írásban kell kérnie gyermeke óvodai jogviszonyának megszüntetését. 
 A gyermeket óvodai elhelyezésének megszűnése esetén töröljük a 

nyilvántartásból. 
 A beiskolázás rendje 
 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Szakértői bizottság javaslata 
alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesülhet. 

 Az iskolakészültség feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges 
fejlettségének megléte, és annak igazolása. 

 Az óvoda a gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi és eredményét 
legalább félévente írásban rögzíti és tájékoztatást nyújt a szülőnek. 

 A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségét az óvoda igazolja, óvodai 
szakvélemény kiállításával. 

 Az iskolai beiratkozáshoz az orvosi alkalmasságot igazoló dokumentumot és az 
óvodai szakvéleményt a szülőnek magával kell vinnie. 

  

 

Az intézmény használata és szabályai 

 A vezető szabályozza az óvoda épületébe való tartózkodást, amely előírás a szervezeti 
és működési szabályzatban található meg. 

 A vezető engedélyével kerülhetnek ki az óvoda  hirdető táblájára az óvoda 
profiljával,tevékenységével, működésével kapcsolatos reklámanyagok. 

  Az óvoda egész területén tilos a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás. 
 Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve az 

óvoda által szervezett rendezvényen. 
 Tűz-és bombariadó esetén szükséges teendők felsorolását az óvoda szervezeti és 

működési szabályzata tartalmazza. 
 Az óvoda látogatására az óvodavezető adhat engedélyt. 
 A gyermekcsoportok életét, a gyermekek és az óvodapedagógusok tevékenységét 

senki nem zavarhatja. 
 Mobil telefonok a csoportban és a rendezvényeken nem használhatók. 

 
 
 




