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BEVEZETŐ 

 

Kedves Szülők! 

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a 

gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. 

 
 

Az óvoda már 1981. óta fogadja a gyerekeket sokoldalú, szakképzett óvónők közreműködésével. 

Max. 25-26 fős vegyes életkorú csoportokban, differenciáltan valósulnak meg a helyi pedagógiai 
programban meghatározott nevelési feladatok, foglalkozások. 

 

Jellemző a harmonikus, derűs, családias légkör, a rugalmas napirend, így a gyermekek 
felszabadultan, jól érzik magukat. A belátható, betartható szokás és szabályrendszer segít a 

közösségi élet elfogadásában, a beilleszkedésben.  

Lehetőség nyílik a szenzibilis, gátlásos, nehezen oldódó gyermek számára is a beilleszkedésre, 
képességei mélyebb kibontakoztatására.  

 

Óvodánk céljai az alábbiak: 

 tradicionális értékek átadása a gyermekeknek a művészet eszközeinek segítségével, 

 biztonságos tájékozódás kialakítása a gyermekek szűkebb és tágabb környezetében, 

 a gyermekek érdeklődésének felkeltése, illetve kielégítése az óvodai és óvodán kívüli 

változatos tevékenységekkel, programokkal. 

 az óvoda hagyományai, jeles napjai segítse a közösségi élet, az együtt gondolkodás pozitív 

érzésének erősítését  
 

Gyermeknevelési módszerünk „titka” az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, 

egyéni fejleszthetőségében keresendő. Mindent megteszünk azért, hogy a gyermek érdeklődő, a 
világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje és becsülje meg a valódi 

értékeket, tudjon örülni, lelkesedni. 

 
Az óvoda legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes 

körülmények között töltsék ovis éveiket. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy 

egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést és az önfeledt játékot.  
Nevelési munkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből jól kommunikáló, reális erkölcsi 

normákkal rendelkező, saját véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges, az iskolában jó 

esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki. 

 

A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális 

tevékenységek egyensúlyban legyenek. A változatosságon, sokszínűségen kívül törekszünk a 
gyermekek ideális (saját személyükre szabott) terhelésére. Az önfeledt játék is rendkívül fontos a 

gyermek egészséges fejlődéséhez. Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve, a 

nevelési elveket összehangolva lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben.  
 

Az egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk, ezért lehetőséget adunk a megfelelő 

mennyiségű és minőségű szabad és szervezett mozgásra, sportolásra, gondoskodunk arról, hogy az 
óvodai étkezést gyümölcs- zöldségsalátákkal egészítsük ki.  

 

 

 

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

 

 

Ezen házirend: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(III.31.) EMMI rendelet; 

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

rendelkezései alapján készült. 

1.Bevezető rendelkezések 

 

1.1.A házirend célja 

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és 

oktatás zavartalan megvalósítását, a gyermekek közösségi életének megszervezését. 
 

1.2.A házirend hatálya 

Szabályai kiterjednek az óvodával jogviszonyban álló minden személyre, gyermekre, és az 
intézmény közalkalmazottaira. e szabályzat kiterjed a helyi Pedagógiai Program megvalósítását 

szolgáló óvoda területén, és azokon kívül megtartandó programokra, tevékenységekre. 

 

1.3. A házirend elfogadása 

A házirendet az óvodavezető készíti el, majd a Nevelőtestület döntési jóváhagyásával válik 

érvényessé. A Házirendet módosításkor, illetve elfogadáskor a Szülők számára ki kell hirdetni, meg 
kell ismertetni, hozzá férhetővé kell tenni. A házirendet nyilvánosságra kell hozni, és 

beiratkozáskor, vagy érdemi változás esetén át kell adni a Szülőnek. 

 

1.4. A házirend tartalma 

Az óvoda házirendje tartalmazza a gyermeki és szülői jogok és kötelességek gyakorlásának módját, 

valamint az óvoda munkarendjével, pedagógiai munkával kapcsolatos rendelkezéseket. Tartalmazza 
a gyermekek napirendjét, a foglalkozások rendjét, az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei 

használatának, valamint az étkezési-térítési díj fizetés rendjét. 

 

1.5. A Házirend érvényessége 

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

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

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

érvényesülnek - ezen előírásai, eleget tesz ezen az intézmény által kitűzött szabályzási célnak. 

 

1.6. Óvoda Pedagógiai Programja 

Az óvoda Pedagógiai Programja a szülők által szabadon megtekinthető. Az óvoda vezetője vagy az 

általa kijelölt pedagógus köteles a szülők részére tájékoztatást adni a pedagógiai Programról a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint. 
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2. Általános információk 

 
Az óvoda neve:        Kovács Margit Óvoda 

Székhelye:               9024. Győr Répce u. 8/a. 

Telephelye:              9024. Győr, Répce u. 8./a. 

Alapító szerve:        Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Felügyeleti szerve:  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

OM azonosítója:                  202652  

Telefon:   96/413 00 

Óvoda vezető:  06 20/456 82 30 

Ebéd lejelentés :   96/413 000 

E-mail:                    kovacsmargitovi@4gmk.hu 

 

Óvodavezető:                     Máté Mária 

Általános vezető helyettes:  

 

Vezető helyettes:                Fehérné Hercsel Anna       

Gyermekvédelmi felelős:   Matisné Iván Eszter 
Fejlesztő pedagógus:         Felhalminé Szabó Ildikó 

 

3.1   Az óvoda nyitva tartása:  6.00 – 17.00 óráig 

         Reggel   6.00-7 00-ig,   16.00-17.00 óráig  ügyelet működik 

  A gyermekekkel az óvoda nyitva tartásától  zárásig óvodapedagógus foglalkozik. 

 

Reggeli nyitós terem :           Vackor  csoport 

Délutáni zárós terem:           Katica    csoport 

 

3.2.Az óvodai nevelési év    2021.  szeptember 1 – 2022. augusztus 31-ig tart. 

 

Beíratás a következő nevelési évre:  A fenntartó által meghatározott időpontban: május 31-ig  

2021. 04. 27- 28. /kedd, szerda /  

Nyári élet rendje  2021.  június 15 - től  2021. július 16-ig  

2021 augusztus 16-tól 2021. augusztus 31-ig  

 
3.3. Nyári összevonás: A csökkenő létszám függvényében: iskolai tanév végétől augusztus utolsó 

hetéig   

 
3.4. Nyári nagytakarítás időpontja:  Július hó általában utolsó 3-4.  hét, augusztus hó 1- 2-3. hét, 

összesen négy hét.     2021. 07. 19- 2021. 08. 13. 

Szükség esetén, ha a szülőnek igénye van rá, az óvoda az írásos kérése alapján helyet biztosíthat a 
tagintézményekben   

 

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig a szülőket tájékoztatjuk. 
Téli leállás időpontja: Karácsony és Szilveszter között a szülőkkel történt írásbeli egyeztetés    

alapján, igény szerint kérhetik az  ügyeletes óvodát 

 

 

3.5 Nevelés nélküli munkanapok: Nevelési év munkatervében  jelölve.   

A 20/2012 EMMI rendelet alapján 5 nevelés nélküli munkanapot szervezhet az óvoda, melynek 

időpontjáról 7 nappal előtte a Szülők tájékoztatást kapnak. 
Ha a szülő a gyermekek elhelyezéséről ezeken a napokon nem tud gondoskodni, forduljon 

segítségért az óvodavezetőhöz.( A 20/2012 EMMI rendelet alapján) 

 

4. Az óvoda igénybevételi rendje: 

A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.) 2015. szeptember 1-től a 3 éves gyermekek 

számára kötelezővé teszi az óvodába járást.  A törvény felmentési lehetőséget biztosít a gyermek 4 

éves koráig a fenti szabály alól, amennyiben azt a szülő kezdeményezi a Járási 

Kormányhivatalnál. 
 Amennyiben az eljárás során szakértői meghallgatás szükséges, akkor a döntéshez az óvodavezető 
és a védőnő véleményét kérik. 

 
-A szülők – a házirendben megfogalmazottaknak megfelelően,- gyermeküket bármikor behozhatják 
vagy elvihetik az óvodai tevékenységek zavarása nélkül 

 

Javasoljuk, hogy gyermekükkel legkésőbb 9 óráig érkezzenek be, így nem zavarva, s időben 
bekapcsolódva tudnak részt venni az óvodai tevékenységekben.  

 

A gyermekek hazavitele ebéd után, ill. 15 órától történhet. Ettől eltérő, egyedi esetekben a szülő 
előre tájékoztassa gyermeke óvodapedagógusát. 

 

A gyermeket az óvodából a szülőn kívül csak írásbeli nyilatkozat esetén adjuk ki. Elvált szülők 
esetében bírósági végzésnek megfelelően járunk el. 

 

Amíg a gyermek az intézményben tartózkodik, a bejárati ajtókat kulcsra zárni szigorúan tilos, 
tolózárral azonban be kell zárni, hogy a biztonságot biztosítani tudjuk, s az óvodából felügyelet 

nélkül ne jussanak ki 

 A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra. Egy gyermek napi tíz óránál 
hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában, annak ellenére, hogy az intézmény nyitva tartás ideje 

ennél hosszabb. 

 

-  Az óvoda a harmadik életévtől  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, legkorábban, 

abban a  naptári évben, amelyben a 6. évét betölti, de legfeljebb 8 éves korig nevelő intézmény 

Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet, 
ha augusztus 31. után született, és a Pedagógiai Szakszolgálat, vagy a Szakértői Rehabilitációs 

Bizottság javasolja. 

  
- Abban az esetben vehető fel 3 évnél fiatalabb gyermek, ha a felvételt követő féléven belül betölti a 

harmadik életévét, a  szülő igazolja, hogy dolgozik, és az intézmény minden 3. életévét betöltött 

gyermek elhelyezését biztosította, 
- Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta.  

- 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. . 
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5. Óvodai beiratkozás  
- Az óvodai beíratás ideje: a fenntartó által megjelölt időpontban, május 31-ig, általában április 

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

- A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével, vagy elektronikus történik.  
- A beíratáshoz szükséges: gyermek magyar nyelvű anyakönyvi kivonata vagy, ha már van, 

személyi igazolványa, TAJ kártya, a gondviselő, szülő személyi igazolványa, a szülő és gyermek 

lakcímkártyája, magyarországi tartózkodási okmányok másolata. 
Ekkor a szülők tájékoztatása történik, a gyermek adatai rögzítésre kerülnek.  

 -A felvételről vagy az esetleges elutasításról határozat után írásban értesítjük a szülőket.  

 A gyermek számára a Baba-mama klub foglalkozásain lehetőséget biztosítunk, hogy 
megismerkedhessen óvodánk életével, a gyerekekkel és az óvónőkkel, bekapcsolódhasson 

tevékenységükbe. 

 A szülők számára igyekszünk lehetőséget teremteni óvodánk minél alaposabb megismerésére. 

Ennek egyik formája a „nyílt” napok tartása, közös ünnepségek, játszó idők teremtése. 

 Minden szülőt partnerének tekinti óvodánk, s kölcsönös őszinteséggel és segítő szándékkal 

mindent elkövetünk  gyermekeik  minél jobb ellátásáért. 

 Az óvodába való felvétel feltétele a gyermek szobatisztasága. 
 

A beiratkozás folyamatos, a beiratkozás a jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé. 
 

6. Az elhelyezés megszűnése  

- Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja áthelyeztetni gyermekét, a gyermek átvétele hivatalos 
átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az óvodavezető tölti ki és küldi át a másik 

intézménynek.  

- A Jegyző a Szülő kérelmére engedélyt ad a gyermek óvodából történő kimaradására.  
- Amennyiben a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.  

 

7. Gyermekek óvodai életével kapcsolatos rendelkezések  
 

Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: 

 ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi-, értelmi-, érzelmi-, erkölcsi 
fejlődéséért; 

 az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért; 

 az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában 

együtt működik a szülővel; 
Az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve 

végzi nevelő munkáját 

7.1. A gyermek  jogai:/ KNTv.46§.(3)/  

 A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges 
környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét: pihenőidő, szabadidő, 
testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és 
fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása 

ideje alatt végig óvodapedagógus felügyelete alatt álljon.  

 A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és 
védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem 

vethető alá testi fenyítésnek. 

 Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani 

 A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való 
jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat 

másokat e jogainak érvényesítésében. 

 A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 
nevelésben, oktatásban részesüljön. 

 A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, 
amely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell 

megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét 

 A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, 
pedagógiai szakszolgálat segítségét igénybe venni. 

 Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 

 Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

 A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), 
berendezéseit, felszereléseit ingyenesen használhatja. Neveléssel törekszünk arra, hogy 

ezekre vigyázzon, és azokat rendeltetésszerűen használja.  

 Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben 

megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt játékok, 

eszközök rendben tartásában.  

 

7.3. A gyermekek  ápoltsága, ruházata az óvodában  

 A gyermek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelő 
méretűre levágott. Nem egészséges a gyermek haj, ill. körömfestése, ezért kérjük, a 

szülőket ne tegyék ezt óvodás gyermekükkel 

  A gyermekek csoportszobai, udvari váltóruháját, cipőjét egészségi és kényelmi 

szempontok szerint válasszák ki. Nem célszerű a szoros, esetleg kinőtt ruházat. 
Kerülendő a műszálas, illetve túl merev anyagú farmeröltözet, a zárt edzőcipő.  

A ruhákat, cipőket a kijelölt helyen, az öltözőben, a gyerek saját szekrényében, polcán 

helyezzék el. Mindenképpen szükséges pótruhát (fehérnemű, zokni, póló) is elhelyezni. 
A gyermek öltözőszekrényének rendjéért a szülő is felelős. 

A gyermekek magatartását megváltoztató, vagy más gyerekben félelmet keltő öltözet behozatala 

tilos!  

 Tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérésé alapján) és annak 

tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján. 

 Az óvoda biztosítja a gyermeknek az ágyruháját és mosását, a szülő a pizsamát és annak 

tisztántartását, mosását. 

  Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről 
minden esetben tájékoztatást adunk 

 
7.4. A gyermekek étkeztetése az óvodában  

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
Az óvodában lehetőség van az ingyenes étkezés lehetőségére. Az ingyenes és kedvezményes 

gyermekétkeztetésre vonatkozó, 2015. szeptember 1-től hatályos szabályok: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
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151.§ (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív 
 kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) 

 a) óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha: 
 a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

 ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

 vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
 c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

 ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a  minimálbér  összegének 130%-át 
  

 A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata. Az 

óvoda köteles a felhasznált élelmiszerekből ételmintát 72 órán át a hűtőben megőrizni (ÁNTSZ), 
kivéve a kirándulásokra készült tízórai és a vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. 

 Félnapos, étkezést nem igénylő gyermekek tízóraiztatása az ÁNTSZ  munkatársainak 

tájékoztatása szerint a szülő előre csomagolt élelmiszert biztosít, amelyet a gyermek az étkezés 
alkalmával elfogyasztja.  

 Az ebéd után hazavitt gyermekek uzsonnáját a szülő elviheti, amennyiben a szülő írásban 

nyilatkozik , hogy az óvoda  által adott uzsonnát saját felelősségére köteles megfelelő 
hőmérsékleten tartani, illetve tárolni a fogyasztás időpontjáig, egyben tudomásul veszi, hogy az 

uzsonna átadását követően az óvodát az étellel kapcsolatban semmiféle felelősség nem terheli. 

  

Hiányzások esetén az ebéd a tálaló, melegítő konyháról semmilyen módon nem vihető el. 
 

Születésnapok,  egyéb rendezvények esetén bárminemű sütemény az eredetét igazoló számla 
bemutatása ellenében hozható be az óvodába. ( 2004.04.29. 853/ 2004./EK, valamint 178/2002/ EK 

Rendelet) 

A gyermekek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt, az óvoda 
területén (csokoládé, túró Rudi, cukorka, banán.) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását 

(öltöző, folyosó) is nehezíti.  

 Tej- és lisztérzékenység, cukorbetegség esetén az eltérő étkezés megrendelésére 
lehetőség van szakorvosi igazolás bemutatásával. 

Célszerű a nagyon korán (6 és 7 óra között) érkező gyermeket otthon megreggeliztetni, az óvodai 

 első étkezést pedig 9 óra körül tízóraiként fogyasztják el.  
Próbálunk a családi neveléshez ezen a téren is közelíteni, nem erőltetünk semmit a gyerekre, de  

törekszünk arra, hogy mindent kóstoljanak-egyenek meg. Mindenekelőtt a gyermek  egyéni 

sajátosságait, ízlését, vesszük figyelembe a gyermek testi fejlelődése érdekében. 

 

7.5. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok  

 A gyermekek egészségének megőrzése és védelme érdekében naponta levegőzni visszük 
őket. Kivétel ez alól azok a szélsőséges időjárási viszonyok, amelyek megakadályozzák ezt ( mínusz 

5 fok alatti hőmérséklet, szélvihar, szakadó eső…).  

 ÁNTSZ által előírt szabály, hogy a nevelési év alatt betegség esetén, hiányzás után be 
kell mutatni az orvosi igazolást.  

 Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Náthás, beteg, megfázott, 

gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a 
gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem 

lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.  

 Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! Kivéve, 
napközben felmerülő magas láz csillapítására szolgáló készítmény.  

Allergia, asztma, cukorbetegség esetén a Szülő saját felelősségére behozhatja a gyermek gyógy 

készítményét, beadása csak indokolt esetben! Ezen gyermekeknek célszerű a délutáni pihenés 
otthoni megoldása.  

 Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve 

kötőhártya-gyulladása gyanúja van, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen esetben a 
gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából. Az orvos felkereséséről a szülő 

gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába.  

 Az óvónő teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyerek esetén:  
A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell szerveznie. A 

baleset súlyosságától függően, illetve  eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni 

(mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). A Szülőt minden esetben értesíteni kell!  
 Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű.) esetén a szülőnek 

bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ és a gyermekorvos 

felé, és fertőtlenítő takarítást végez.  

  Élősködők által okozott fertőzés esetén: hajtetű ,a szülő kötelessége lekezelni a gyermek 

haját. Amíg a hajszálon serke (pete) található, a gyermek, ha egy mód van, rá NE látogassa az 

óvodát, mert nem tudni, hogy valóban valamennyi serke, tetű elpusztult-e. Kötelessége, minden 

módszert kipróbálni, hogy minél hamarabb megoldódjon a probléma (Tetűirtó szer használata, serke 
leszedése, hajvágás ágyruha, sapka, fésű, mindennap haza kell adni, fertőtleníteni kell). Az 

intézmény a védőnővel ebben a helyzetben együttműködik. 

 

8. Egyéb szabályozások  

 

8.1 A gyermekek érkezésének és távozásának rendje  

 Az óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át a gyermekét az 

óvónőnek, egyébként a kapuból elengedett gyermekért felelősséget nem tudunk vállalni, 
mivel az óvónő nem is tud a gyermek megérkezéséről.  

 A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermeke ne hozzon be az óvodába olyan 
tárgyat, amely baleset forrása lehet (gyufa, öngyújtó, kés, tű)  

 A gyermeket a szülők, ezen kívül az általuk megnevezett, írásban bejelentett felnőtt, 
illetve nagyobb testvér viheti haza. Ennek hiányában a gyermeket nem adja ki az óvoda!  

 A válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása 

után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására. 

 Egyedül csak az a gyermek érkezhet és távozhat, akinek ezt szülei írásban kérik. Ebben 

az esetben a szülőt terheli a felelősség bármilyen probléma előfordulása esetén. 

 Az óvónő csak azokért a gyermekekért vállal felelősséget, akiket nem vittek el. 

 Az óvoda udvara a gyermekek részére játszóhely, az óvónők számára a nevelőmunka 
egyik helyszíne. Van lehetőség arra, hogy a szülő itt játszhasson az itt tervezett játszó 

délutánon, de nincs mód arra, hogy az udvart játszótérként használják. 

 Amennyiben a szülő megérkezik a gyermekért, és az udvaron tartózkodnak, a felelősség 
átvétele megtörténik az óvónőtől. 

 Amennyiben a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig (17,00-ig), az ügyeletes óvónő 

kötelessége először telefonon keresni a szülőt, majd 17,30 óra után, ha ez nem vezetett 
eredményre, értesíteni kell a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a  rendőrség 

bevonásával. 
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8.2 Az óvodába járási kötelezettség  

A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.) 2014. szeptember 1-től az 
 3évesgyermekek számára kötelezővé teszi az óvodába járást . a törvény felmentési lehetőséget 

biztosít a fenti szabály alól, amennyiben azt a szülő kezdeményezi a jegyző felé. A döntéshez 

az óvodavezető és a védőnő egyetértése szükséges 
Az óvodás gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő 

napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni (Ktv.24.§.(3). 

A külföldön lévő óvodaköteles korú gyermek szülőjének értesítési kötelezettsége van a jegyző felé. 
Az óvodaköteles korú gyermek egy nevelési évben tíz igazolatlan napnál többet mulaszt,  

úgy, az óvodavezetőnek a jegyzőt, ill. a Kormányhivatalt értesíteni kell. 
A külföldön lévő óvodaköteles korú gyermek szülőjének értesítési kötelezettsége van a jegyző felé.  

Amennyiben a gyerek (indokolatlan hiányzás, sorozatos késés miatt) rendszeresen távol marad, az 
óvodavezetőnek írásban jeleznie kell a törvénysértés tényét a lakóhely szerinti jegyző felé. A jegyző 

ezután pénzbírságot szab ki a családra 

Amennyiben ezekről a gyerek (indokolatlan hiányzás, sorozatos késés miatt) rendszeresen távol 
marad, az óvodavezetőnek írásban jeleznie kell a törvénysértés tényét a lakóhely szerinti jegyző 

felé. A jegyző ezután pénzbírságot szab ki a családra.  
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, legkorábban, abban a  naptári évben, 

amelyben a 6. évét betölti, de legfeljebb 8 éves korig. (Abban az évben, amelyben a gyermek a 

hetedik életévét betölti, abban az esetben kezdhet újabb tanévet, ha augusztus 31. után született, és a 
Pedagógiai Szakszolgálat, vagy a Szakértői Rehabilitációs Bizottság javasolja.) 

 

8.3 A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának és 

egészségügyi igazolásának szabályai ( 51.§.) 
 

Betegség miatti hiányzás esetén csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát a 
gyermek. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség (távollét) pontos időtartamát. 

Egyéb esetben, amennyiben a szülő három napnál hosszabb ideig (üdülés, külföldön való 

tartózkodás.) nem kívánja az óvodát igénybe venni, az intézmény vezetőjétől írásban szükséges 
engedélyt kell kérni.  

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztást igazolatlannak kell tekinteni. 

Ilyen esetekben az óvodának értesítési kötelezettsége van. Az óvodaköteles korú gyermek egy 

nevelési évben tíz igazolatlan napnál többet mulaszt, úgy az óvodavezetőnek a jegyzőt, ill. a 

Kormányhivatalt értesíteni kell. 

 

8.4 A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak  szabályozása  
Az óvodának lehetősége van az óvodai élet gyakorláshoz nem szükséges eszközök, tárgyak bevitelét 

megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni 
Behozható tárgyak: Olyan személyes tárgyak, (szőrös kisállatok, takaró, párna, zsebi stb., egyéb 

olyan, amely a gyermek elalvását, vagy az óvodai élet elfogadását segíti, az otthontól való 

elszakadást megkönnyíti. A behozott tárgyakért az óvoda nem vállal felelősséget. 

Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz az eszközöket, így csak a gyermek személyes holmijára  
Van szükség: 

- váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző lábbeli, lehetőleg szandál); 

- udvari játékhoz  összepiszkolható ruha, cipő; 
- egy-két váltás alsónemű; 

- tornához rövidnadrág póló, tornacipő 

- fogkefe, fogmosó pohár; 
- alváshoz pizsama 

- úszáshoz: fürdőruha, papucs, úszósapka, törölköző, nejlonzacskó a vizes holminak, hosszú hajú 

kislányoknak száraz hajgumi. 
     - ékszerek, drága játékok, ruhák behozatalát kérjük,  mellőzzék, ezek  elvesztéséért, 

megrongálásáért felelősséget nem vállalunk! 

 
Kérjük, hogy a gyermekek személyes holmiját az öltöző szekrényben szíveskedjenek elhelyezni. 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a fenti előírások megsértése esetén az intézmény a 

bekövetkezett károkért csak szándékos károkozás esetén felel. 

 

Kérjük Önöket, hogy a gyermekekkel kapcsolatos információt csak a csoportvezető óvó 

nénitől vagy az óvodavezetőtől kérjenek! 

Nem hozható be az óvodába: mobil telefon, ékszerek, drága ruhadarabok, értékes játékok. 

Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvónő ezeket elveszi a gyermektől, biztonságba helyezi, és 

hazamenetelkor átadja a szülőnek.  

 

8. 5. A gyerekek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok (63.§.) 

Az óvodás gyermek fejlődősének nyomon követése az óvodapedagógusok feladata. A tájékoztatás 

formáját az óvoda Pedagógiai Programja tartalmazza. Az itt lefektetett dokumentumok megismerése 

az egyes gyermekekről a szülők felé, évente kétszer történik. Ezen dokumentumokat a szülő aláírja, 

ha annak tartalmát megismerte. Ezen dokumentumok az óvodában maradnak, a szülő nem 
másolhatja, nem fényképezheti, nem viheti ki az óvodából. 

 

 

9. Szülők az óvodában  

 

9.1. A szülők jogai  
 - A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán).  

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. A felvételről az 

óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt 
utasíthatja vissza. Segítenie kell a gyermek elhelyezését, ha a gyermek betöltötte a harmadik 

Életévét, és hátrányos helyzetű, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

41. §-a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, felvételét a gyámhatóság 
kezdeményezte.    

- A szülő joga, hogy megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, szervezeti 

és működési szabályzatát, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy 
példányát a beiratkozáskor betekintés céljából át kell adni a szülőnek.  

-A szülő joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes 

és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Az óvoda az óvodás 
gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Erről a szülőt folyamatosan 

tájékoztatni kell. (63.§.(1.)). 
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 - Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 
foglalkozásokon( nyílt napok, ünnepélyek)  

 - Az óvodai szülői szervezet (SZMK) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok 

érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.  
 - A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az 

óvoda vezetőjétől, és az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője,  

Tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.  
 

 

9.2 A szülő kötelességei  
 - A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről.  

 - Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását; 
hátrányos helyzetű gyermek esetén hároméves kortól, rendezett körülmények között élő gyerek 

esetén ötéves kortól.  

A fenti két esetben nem szűnhet meg a gyermek óvodai nevelése a szülő bejelentése, befizetési 
kötelezettség elmulasztása vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülő másik óvodába 

kívánja vinni a gyermekét, az új óvoda igazolását meg kell kérni. Visszajelzés hiányában értesíteni 

kell az illetékes jegyzőt.  
 - Kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon 

segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet 

szabályainak elsajátítását.  
 - Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és 

részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.  

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

biztosítsa gyermekének a vizsgálaton, továbbá fejlesztő foglalkozásokon való részvételt, ha a 

gyermekével foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

Nevelési problémák, konfliktusok esetén kérjük, minden esetben keressék fel legelőször 
a csoportos óvodapedagógusokat, ha nem tudták megoldani, utána az óvodavezetőt, és velük 

közösen próbálják megoldani a konkrét helyzeteket. 
Lakcímben, elérhetőségben (telefon), családszerkezetben történő változást a gyermek 

érdekében be kell jelenteni a csoport óvónőinek 

 - Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, 

valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyermekekkel 
összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó 

személyeknek számítanak.  

  

10. A család és az óvoda nevelési elveinek kialakítása 

Óvodásainkat a tradicionális nevelés alapján a felnőttek és egymás tiszteletére neveljük, 

arra, hogy el tudják fogadni társaik egyéniségének különbözőségét, ki tudják fejezni magukat, de 
képesek legyenek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, 

árulkodással oldják meg. Igyekszünk határozott, ugyanakkor megértő gyermekeket nevelni. Kérjük, 

hogy törekvésünk sikere érdekében, otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. 

Kérjük Önöket, hogy a gyermekekkel kapcsolatos információt csak a csoportvezető 

óvodapedagógusoktól vagy az óvodavezetőtől kérjenek. 

Ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Ön gyerekét érte esetleg 
sérelem  

Ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak 

származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre. 

Mindennemű testi fenyítés, testi bántalmazás törvénysértő a gyermekek felé, ezért az 
óvodában semmilyen formában ez az eljárás nem megengedett (sem óvodai dolgozó, sem szülő 

részéről) 

 

11.A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei  
A szülőknek lehetőségük van arra, és azt mi igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai 

munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a 
közös nevelőmunkát. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer 

szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. 

Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az 
óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.  

Gyermek – gyermek közötti konfliktus tisztázása és megoldása óvodapedagógusi feladat 

(kérjük a Kedves Szülőket, hogy ne ön- bíráskodjanak!) 

Az együttműködésre alkalmas fórumok:  
- szülői értekezletek,  

- munkadélutánok,  

- nyílt napok, nyitott ünnepek,  
- közös rendezvények,  

- fogadóórák (vezetői - telefonos egyeztetés alapján- óvónői),  

- az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések.  
Kérésünk, hogy reggel és hazavitelkor a néhány mondatos információcserén túl se a 

gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetés miatt az óvónő figyelmét a gyermekekkel 
való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el, mert az előidézheti baleset kialakulását, és 

zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát!  

Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, WC-jének) és udvarának a szülők 

általi használatának rendjét az ÁNTSZ-előírásoknak és a helyi szabályozásoknak megfelelően 
alakítjuk. 

A csoportszobákba, fürdőszobákba a szülők egészségügyi okok miatt nem léphetnek be, csak 

engedélyezett alkalmakkor. Az óvoda konyhájában idegen személy nem tartózkodhat. 
  

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

 
Pedagógiai munka az óvodában  
Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézmény oly módon szervezi, hogy a szülők és a fenntartó 

igényeinek megfelelően, a szakmai követelményekben megfogalmazott minőségi színvonalon eleget 
tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak.  

Az óvoda saját Pedagógiai Programja, SZMSZ-E, Házirendje bármikor elérhető  betekintés, 

megismerés céljából. 
A nevelési munkát külső szakemberek is figyelemmel kísérik és segítik 

(pszichológus,gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus 
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Napirend 

 

Időpont Tevékenység 

 

 6 – 10 30óra 
8 30 – 9 30óra 

 

 

óvodába érkezés, játék, vizuális, kézműves tevékenységek, 
készségfejlesztés a csoportszobában 

folyamatos tízórai 

délelőtti kötött és kötetlen foglalkozások /a csoportnaplóban 
meghatározottak alapján/ 

10 30óra készülődés az udvarra, ebédig játék a szabadban 

12 óra terítés, ebéd, tisztálkodás, lefekvés, mesehallgatás 

13 – 14 30 óra délutáni alvás, csendes pihenő 

15 – 17 óra uzsonna, délutáni szabad játék, alapítványi támogatottságú tanfolyamok 

 
Nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében kérjük, legkésőbb 9 óráig hozzák be 

a gyermeküket. Az esetenként  később érkező gyerekek kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe 

úgy, hogy a megkezdett foglalkozást ne zavarják meg. 
Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban – az óvodai élet zavartalansága érdekében – 

kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, illetve szülők.  

Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves 
vendéget örömmel látunk. 

 A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott 

gyermekeket maradéktalanul elláthassa. 
A napi szervezett foglalkozások 1030-ig tartanak, utána kommunikációs és szabad 

játékok, levegőzés, séta a további tevékenység. 

A foglalkozások idején, illetve pihenő időben kérjük, ne zavarják a gyermekeket. 

 

12. Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje  
 Az étkezési térítési díjak befizetésének időpontjairól befizetés előtt legalább egy 

héttel a Szülők tájékoztatást kapnak a faliújságon, bejárati ajtón.  

 Az étkezési díjak befizetése egy napon történik, a pótbefizetések a kihelyezett 
értesítéseken, az arra kijelölt intézményben történik!  

 MINDEN SZÜLŐNEK KÖTELESSÉGE A BEFIZETÉS NAPJÁN A GYERMEK 

ÉTKEZÉSÉT MEGRENDELNI, MÉG INGYENES ELLÁTÁS ESETÉBEN IS! 

 Lehetőség van csoportos beszedési megbízatás alapján az étkezési díj befizetésére. Ez 

ügyben érdeklődni az óvodatitkárnál vagy a tagóvoda vezetőnél lehet.  

  

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
Az óvodában lehetőség van az ingyenes étkezés lehetőségére. Az ingyenes és kedvezményes 

gyermekétkeztetésre vonatkozó, 2015. szeptember 1-től hatályos szabályok: 

151.§ (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív 
 kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) 

Óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha: 
A) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 
 vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

 d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi j
 jövedelem összege nem haladja meg a  minimálbér  összegének 130%-át 

 e) Sajátos nevelést igénylő gyermekek esetében, amennyiben erről érvényes Szakértői 

vélemény rendelkezik. 

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek ingyenes 

étkeztetésben részesülnek, amelyhez szükséges az igazolás bemutatása! 

 Étkezési kedvezmény igényelhető az önkormányzat szociális osztályán. Az ehhez 

szükséges nyomtatvány beszerezhető a Gyermekjóléti Szolgálatnál. 

 A többi esetben, amennyiben az ingyenes étkezést igénybe kívánják venni, 

nyilatkozatot kell benyújtani az óvodavezető felé, amelyben önként nyilatkozik valamely 

feltétel meglétéről. 

  

 Hiányzás esetén a következő napi étkezés lemondható 9,30 óráig, és a következő 
befizetéskor írható jóvá.   

  

 AZ INGYENES ÉTKEZŐK ÉTELÉT IS KÖTELEZŐ LEMONDANI ! 
 

Amennyiben a gyermek a lejelentett napok után továbbra is hiányzik, újra be kell jelenteni, mert a 

folytatás nem automatikus. Bejelenteni telefonon: 413 000 a gazdasági irodán, vagy a bejáratoknál 
elhelyezett füzetben, illetve elektronikai úton, az óvoda e mail címén lehet. 

 Az ingyenes étkezőknek is kötelező az ebéd lemondása. 

Bejelentés elmulasztása esetén a térítési díj visszafizetésére, az ebéd elvitelére nincs lehetőség.  

 

A fizetési kötelezettség elmulasztása miatt az ötévesnél kisebb gyerek óvodai ellátása 

szüneteltethető!  

 

 

13. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok  
 Az óvoda bejáratának napközbeni zárásának rendje a bejárati kapun, és a faliújságon 

 mindenki számára jól látható helyen olvasható.  

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

A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: a vezető megkérése után, 

 csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő 
tájékoztatók kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára.  

 Az óvoda épületének hasznosítása egyéb célokra: a fenntartó engedélye alapján, az  

Alapító okiratban megfelelő szabályozás és a feltételek kialakításával történhet, lehetőség van az 
épület egyes helyiségeinek hasznosítására (például tornaterem).  

 Fontos és betartandó előírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom 

 vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyermekek 
felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható.  

 Az óvoda területén nincs az előírásoknak megfelelő, a dohányzásra kijelölhető, erre 

 alkalmas helyiség, ezért a dohányzás az intézmény teljes területén, és körzetében tilos.  
Tilos továbbá az óvoda területén az alkohol- és a drogfogyasztás.  

 Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve az óvoda által 

szervezett rendezvényen.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
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 A tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők felsorolása az intézmény szervezeti és 
 Működési szabályzatában, valamint a kijelölt faliújságon található.  

 Megbotránkoztató viselkedés esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a helytelenül 

viselkedőt az óvoda elhagyására. 
 

 

14.A házirend nyilvánossága, megismerése  
Az SZMSZ mellett a házirendet is az óvoda nyilvánosságra hozza, valamint egy példányát a 

gyermekét beíratott szülő részére átad.  

A házirend nyilvánosságra hozatala a Szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség 
folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztésre kerül. /Az étkezés 

lemondását szolgáló füzetek mellett/ 

 
 

 

 

15. Záró rendelkezések  
A házirend a Nevelő Testület jóváhagyása után 2020 .04. 16. napján lép hatályba, és visszavonásig 

érvényes.  
A házirend módosítására javaslatot tehet bármely pedagógus, fenntartó, a szülők munkaközössége.  

A házirend elkészítéséről és közzétételéről, az óvodavezető megbízásából gondoskodom.  

 
Győr, 2021-04-10 

 

 

                                                                     Máté Mária 

Óvodavezető 

 
 
 

. 

 

A Házirend életbelépésének időpontja: Óvodába lépéskor. 

 

 

 

       Máté Mária 

   Óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 


